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Anotacija 

Skaitmeninėje eroje viena iš labai didelių kliūčių, dėl kurių Europos Sąjungos piliečiai ir 

įmonės negali naudotis visais iš tiesų integruotos Europos privalumais, yra kalbos barjeras. 

Dėl šio barjero ypač nukenčia mažiau išsilavinę ir vyresnio amžiaus gyventojai ir mažiau 

paplitusiomis ir mažumų kalbomis kalbantieji – taip susidaro ryški kalbinė atskirtis. Kalbos 

barjeras daro didelį poveikį 1) tarpvalstybinėms viešosioms paslaugoms, 2) bendros 

europinės tapatybės puoselėjimui, 3) darbuotojų judumui ir 4) tarpvalstybinei e. prekybai 

skaitmeninėje bendrojoje rinkoje. 

Atsiradus naujiems technologiniams principams, tokiems kaip dirbtiniai daugiasluoksnės 

savimokos neuroniniai tinklai, grindžiamiems dideliu skaičiavimo pajėgumu ir prieiga prie 

didelių duomenų kiekių, atsiranda ir realių priemonių, kuriomis galima įveikti kalbos 

barjerą – viena iš jų yra gimtosios kalbos technologijos (GKT). Vis dėlto, europietiškojo GKT 

sektoriaus plėtrą trikdo keli veiksniai, tokie kaip rinkos fragmentacija, tyrimų koordinavimo 

stoka ir nepakankamas finansavimas, ir dėl to toms kalboms, kurioms neturima pakankamai 

išteklių, iškyla išnykimo skaitmeninėje erdvėje grėsmė. 

Be to, kalbos technologijos nesulaukia tinkamo dėmesio Europos politikos formuotojų 

darbotvarkėje, nors jos tikriausiai yra esminė priemonė, norint sukurti teisingą ir iš tiesų 

integruotą Europos Sąjungą. 

Remiantis dabartinės padėties analize, pateikiama argumentų, kodėl reikėtų imtis 

daugiadalykės, plataus masto, koordinuojamos iniciatyvos – Europos gimtosios kalbos 

projekto (HLP). Pagal HLP siūloma ir įvertinama vienuolika politikos priemonių. Šios 

politikos priemonės skirstomos į: institucinės politikos priemones, mokslinių tyrimų politikos 

priemones, sektoriaus politikos priemones, rinkos politikos priemones ir viešųjų paslaugų 

politikos priemones. 
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Santrauka 

Europos Sąjungoje esama 24 oficialiųjų kalbų ir daugiau kaip 60 nacionalinių ir regioninių kalbų. 

Daugiakalbystė – didžiulis Europos kultūrinės įvairovės turtas ir drauge vienas svarbiausių iš tiesų 

integruotos ES sukūrimo iššūkių. Skaitmeniniame amžiuje ES nepaprastai svarbu įveikti kalbos barjerą. 

ES piliečiams reikalinga komunikacija gimtąja kalba visose ES šalyse, kad padidėtų darbuotojų 

judumas, kad jie galėtų gauti ES viešųjų ir privačiųjų paslaugų, susipažinti su įvairiu turiniu ir naudotis 

bendrosios skaitmeninės rinkos teikiamais privalumais. Tai nepaprastas iššūkis, o gimtosios kalbos 

technologijos (GKT) neabejotinai gali padėti jį įveikti. 

 

GKT – pagrindinė kalbos barjero panaikinimo priemonė 

Gimtosios kalbos technologijos slypi už daugelio kasdienių skaitmeninių produktų, nes daugumai jų 

bent tam tikru mastu reikalinga kalba. Mobiliųjų įrenginių komunikacija, socialiniai tinklai, išmanieji 

asistentai ir sakytine kalba grindžiamos sąsajos keičia piliečių, įmonių ir viešojo administravimo įstaigų 

interakcijų skaitmeniniame pasaulyje būdą. GKT yra esminės technologijos, prisidedančios prie šio 

skaitmeninio perversmo. 

Atsiradus naujiems principams, tokiems kaip dirbtiniai daugiasluoksnės savimokos neuroniniai tinklai, 

grindžiamiems dideliu skaičiavimo pajėgumu ir prieiga prie milžiniškų duomenų kiekių, atsiranda ir 

realių priemonių, kuriomis galima įveikti kalbos barjerą – viena iš jų ir yra GKT. Vis didesnės galimybės 

gauti kokybišką vertimą ir realiojo laiko sakytinės kalbos atpažinimo paslaugos suteikia priemonių 

įmonėms ir viešojo sektoriaus įstaigoms pasinaudoti galimybe teikti paslaugas, turinį ir pagalbą bet 

kuria kalba. 

GKT tobulėja daugiausia dėl galimybės gauti ir turėti vis daugiau ir tinkamesnių lingvistinių duomenų 

ir išteklių. GKT technologinei plėtrai trukdo galimybių gauti duomenų stoka. Duomenų įsigijimas ir 

naudojimasis jais priklauso nuo sektoriaus ir įvairių subjektų, kurie generuoja ir naudoja tuos 

duomenis, kurie jiems priklauso ir kuriems jie yra reikalingi, bendradarbiavimo. Taigi, būtinas glaudus 

sektoriaus ir duomenų savininkų bendradarbiavimas. Be to, tokių duomenų naudojimo 

reglamentavimas turėtų būti gerokai švelnesnis ir turėtų būti užtikrinta, kad pagrindiniai kalbos 

ištekliai (anotuoti tekstynai, leksikonai ir ontologijos) būtų sąveikūs ir kad jais būtų dalijamasi atviroje 

aplinkoje. 

 

Specifiniai iššūkiai Europoje mažumų kalboms (arba kalboms, kurioms turima mažiau išteklių) ir 

GKT sektoriui 

Kaip nustatyta Europos regioninių arba mažumų kalbų chartijoje, regioninės arba mažumų kalbos yra 

kalbos, kurios nėra oficialiosios valstybės kalbos. Šias kalbas paprastai vartoja tam tikroje valstybės 

teritorijoje tie gyventojai, kurie sudaro skaičiumi mažiau gausią grupę, nei likusi valstybės gyventojų 

dalis. Todėl tokios kalbos iš esmės yra oficialiųjų kalbų opozicijoje. Nors tiesa tai, kad apskritai sklaidos 

ir paspirties požiūriu mažumų kalbos yra nepalankioje padėtyje, palyginti su oficialiosiomis kalbomis, 

geriau būtų jas vadinti mažiau paplitusiomis kalbomis (t. y. kalbomis, kuriomis kalba mažiau gyventojų) 

arba tiesiog kalbomis, kurioms neturima pakankamai išteklių. 

Nors mažiau paplitusios arba mažumų kalbos yra tos kalbos, kurioms labiausiai praverstų kalbų 

technologijos, būtent jų priemonės ir ištekliai yra menki, o kai kuriais atvejais jų iš viso beveik nėra. Iš 

tiesų, technologinis atotrūkis tarp anglų kalbos ir kitų oficialiųjų ar neoficialiųjų ES kalbų vis didėja ir 

kai kurioms iš kalbų jau gali iškilti išnykimo skaitmeninėje erdvėje grėsmė. Kad šis technologinis 

atotrūkis būtų panaikintas, reikėtų vykdant politiką užtikrinti, kad būtų skatinama kitų Europos kalbų 

(ne anglų), ypač mažiau paplitusių kalbų ir kalbų, kurioms neturima pakankamai išteklių, technologinė 

plėtra, ir taip skatinti skaitmeninėmis priemonėmis išsaugoti kalbą. 
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Europa turi stiprią mokslinę kalbų inžinerijos ir technologijų bazę; nestinga ir naujų novatorių. Nors 

Europos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros sektorius nuolat suteikia galimybių kurtis mažoms 

kalbų technologijomis grindžiamoms įmonėms, fragmentuotas Europos sektorius nepajėgia 

veiksmingai reaguoti į dabartinius technologinius iššūkius. Kalbų technologijų srityje esama kelių 

pagrindinių subjektų, tokių kaip „Google“ ir „Microsoft“, kurie daro pažangą, tačiau jie nėra Europos 

subjektai ir todėl jie galbūt nėra tinkami specifiniams daugiakalbės Europos poreikiams tenkinti. 

Nepaisant kelių svarbių išimčių, Europoje esama tendencijos vykdyti izoliuotą mokslinių tyrimų veiklą, 

kuri neturi tokio didelio poveikio rinkai, užuot rėmusis svarbiais viešosiomis lėšomis finansuotų GKT 

projektų rezultatais ir sėkmingais jų pavyzdžiais. Vis dėlto, tokiomis pastarojo meto iniciatyvomis kaip 

META-NET, federacija „Cracking the Language Barrier“, asociacija „LT-Innovate“ ir Europos 

infrastruktūros tinklų priemonės programa mėginama pakeisti šią tendenciją ir pradėti telkti 

susiskaidžiusią sektoriaus bendriją. 

Be to, Europos GKT bendrijai trūksta mokslinių tyrimų pastangų ir GKT prietaikų bei paslaugų rinkos 

koordinavimo. Šios bendrijos pastaruoju metu pateiktais pasiūlymais mėginama spręsti šias 

problemas – rekomenduojama dėti suderintas Europos administravimo įstaigų, mokslinių tyrimų 

įstaigų ir sektoriaus pastangas; taip būtų sudarytos sąlygos Europos GKT MVĮ konkuruoti pasaulyje ir 

drauge padedama mažinti visų Europos kalbų technologinį atotrūkį. 

 

Kalbos barjeras gali turėti didelių socialinių ir ekonominių padarinių 

Tikėtina, kad daugiakalbėje Europoje kalbos barjeras turi didelių ir persipynusių socialinių ir 

ekonominių padarinių, tokių kaip: 1) didėjanti kalbinė atskirtis, 2) sutrikdytas darbuotojų judumas, 

3) nepasiekiamos galimybės gauti tarpvalstybinių viešųjų paslaugų, 4) ribotas piliečių įsitraukimas į 

politinį procesą ir dalyvavimas jame ir 5) susikurianti fragmentuota tarpvalstybinės prekybos ir 

e. prekybos rinka, ypač MVĮ. 

Socialiniai kalbos padariniai: jeigu ES būtų propaguojama vienakalbystės anglų kalba politika, užribyje 

atsidurtų 60 proc. Europos gyventojų ir tarp šalių būtų dideli skirtumai. Tokiose šalyse kaip Vengrija, 

Ispanija, Portugalija ir Bulgarija anglų kalbą moka mažiau kaip 20 proc. gyventojų, palyginti su 80 proc. 

gyventojų Nyderlanduose. Jeigu būtų pereita prie daugiakalbystės šešiomis labiausiai paplitusiomis 

kalbomis (anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų ir lenkų) modelio, padėtis būtų geresnė, tačiau 

užribyje vis tiek liktų 15 proc. Europos gyventojų. 11-oje Europos šalių (Suomijoje, Graikijoje, Estijoje, 

Lietuvoje, Slovakijoje, Čekijoje, Latvijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje, Portugalijoje ir Vengrijoje) daugiau 

kaip pusė gyventojų negalėtų tinkamai susikalbėti nė viena šių kalbų. 

Be to, skatinant tik keliomis kalbomis grindžiamą politiką, būtų sukurtas didžiulis skaitmeninis 

barjeras, į užribį nustumiant mažiau išsilavinusius ir vyresnio amžiaus gyventojus, jau nekalbant apie 

tai, kad tai būtų neteisinga mažiau paplitusiomis ir mažumų kalbomis kalbančių gyventojų atžvilgiu. 

Išnagrinėjus socialinių ir demografinių veiksnių ir gebėjimų susikalbėti užsienio kalba sąsajas, 

rezultatai rodo, kad išsilavinimas yra labiausiai su užsienio kalbos mokėjimu susijęs veiksnys. Imant 

vidurkį, jeigu asmuo baigia formaliąją švietimo programą ne jaunesnis kaip 19 metų, tikimybė, kad jis 

mokės anglų kaip užsienio kalbą, padidėja 19 kartų, o tikimybė, kad jis mokės vieną iš šešių labiausiai 

paplitusių Europos kalbų, padidėja devynis kartus, palyginti su asmeniu, kuris baigė formaliojo 

švietimo programą nesulaukęs 16 metų. Amžius taip pat svarbu, nes, imant vidurkį, jeigu asmuo yra 

jaunesnis (jaunesnis nei 30 metų), tikimybė, kad asmuo mokės anglų kaip užsienio kalbą, padidėja 

penkis kartus, o tikimybė, kad jis mokės vieną iš šešių labiausiai paplitusių Europos kalbų, padidėja 

keturis kartus, palyginti su vyresnio amžiaus asmenimis. Socialinio statuso veiksnys, nors ir 

reikšmingas, yra ne toks svarbus kaip išsilavinimas (aukštas socialinis statusas padidina tikimybę, kad 

asmuo mokės užsienio kalbą, maždaug tris kartus, palyginti su žemo socialinio statuso asmeniu). Taigi, 

kalbų politika, grindžiama keliomis pasirinktomis kalbomis, sukurtų didelę kalbinę atskirtį. 
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Naujoje globalizuotoje aplinkoje kalba gali tapti didele judumo tarp ES šalių kliūtimi. Šalyje gyvenantys, 

tačiau oficialiosios kalbos tinkamai nemokantys migrantai patiria didelių sunkumų – jie negali rasti 

darbo ar sėkmingai naudotis pagrindinėmis viešosiomis paslaugomis, tokiomis kaip e. valdžios, 

sveikatos ar skubios pagalbos paslaugos. Iš tiesų, ES esama apie 12 milijonų piliečių (2,42 proc.), kurie 

tos šalies, kurioje gyvena, oficialiosios kalbos nemoka pakankamai gerai. 

Kalbos barjeras daro didelį poveikį ES piliečių judumui, kai jie nori persikelti į kitą valstybę narę ES. ES 

piliečių, kurie kuriuo nors metu buvo ar tebėra išvykę į kitą ES šalį gyventi ir dirbti, tėra 5,8 proc. Kalbų 

skirtumai gali būti viena pagrindinių kliūčių, kurios neleidžia darbuotojams judėti Europoje. Imant 

vidurkį, jeigu kalbos barjeras tarp dviejų ES šalių yra žemas (t. y. kalbos yra panašios arba lingvistiniu 

požiūriu susijusios), asmenų, nusprendžiančių persikelti į kitą šalį gyventi ir dirbti, skaičius padidėja 

daugiau kaip tris kartus. Tuo atveju, jeigu kalbos barjeras tarp visų ES šalių būtų žemas, dabartinis 

5,8 proc. rodiklis padidėtų beveik tris kartus iki 16,1 proc. Iš tiesų, 2014 m. tik 1,8 mln. europiečių 

(0,26 proc.) migravo į kitą valstybę narę, palyginti su penkiais milijonais žmonių (1,63 proc.), 

migravusių į kitą valstiją JAV. Taigi, vidinės migracijos rodiklis JAV yra 6,4 karto didesnis, palyginti su 

ES. Sumažėjus kalbos barjerui, dirbančių gyventojų judumo rodiklio ES ir JAV skirtumas sumažėtų 

beveik perpus. 

Viena priežasčių, kuria galima paaiškinti, kodėl kalbos barjeras toks svarbus judumui ES, yra tai, kad 

šalyje, į kurią norima atvykti, trūksta ES migranto kalba teikiamų viešųjų paslaugų. Bendrojoje 

skaitmeninėje rinkoje, užtikrinant laisvą piliečių ir prekių judėjimą, viešojo administravimo įstaigos 

turėtų teikti veiksmingas ir tarpvalstybines paslaugas piliečiams. Vis dėlto, kalbant apie e. valdžios 

paslaugas, Europos Sąjungos vidaus rinka taip pat yra fragmentuota. Iš 66 proc. viešojo administravimo 

įstaigų interneto svetainių, kuriose pateikiama informacija kitomis kalbomis, kurios nėra šalies 

oficialiosios kalbos, tik 39 proc. pateikiama informacija ne anglų kalba. Pavyzdžiui, kalbant apie 

sveikatos priežiūros sritį (o tai yra tokia viešosios paslaugos sritis, kurioje daugiakalbystei tenka 

atitinkamas vaidmuo), Direktyvoje 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos 

priežiūros paslaugas nėra aiškiai nustatyta, kad pacientas turi teisę į komunikaciją ta kalba, kurią jis 

supranta, kai jis nori gauti sveikatos priežiūros paslaugų. 

Kalbos barjeras taip pat neigiamai veikia europinės tapatybės kūrimą. Piliečiai ir interesų grupės tik 

tada gali įsitraukti į prasmingą bendravimą su sprendimų priėmėjais, jeigu bendraujama jų gimtąja 

kalba, todėl prarandama didelė bendrijos socialinio intelekto dalis. Norint užtikrinti dalyvavimą ir 

bendradarbiavimą Europos procesuose, reikia, kad visa informacija ir duomenys būtų pateikiami 

visomis oficialiosiomis kalbomis ir kad piliečiai, įmonės ir pilietinė visuomenė galėtų kreiptis į Europos, 

nacionalines ir regionines institucijas, kitus valstybių narių suinteresuotuosius subjektus gimtąja kalba. 

Bendrosios skaitmeninės rinkos tikslas – užtikrinti bendrą Europos erdvę, kurioje įmonės, darbuotojai 

ir piliečiai galėtų dalytis žiniomis, paslaugomis, produktais ir darbo jėga. Iš tiesų, vienas bendrosios 

skaitmeninės rinkos strategijos politinių tikslų yra pagerinti vartotojų ir įmonių galimybes įsigyti prekių 

ir paslaugų internetu visoje Europoje. Vis dėlto, kalbos barjeras trukdo pasiekti šį tikslą. Tik 16 proc. ES 

piliečių 2015 m. ką nors įsigijo internetu iš kitų ES šalių. Jie sudaro 30 proc. visų e. prekybos vartotojų 

2015 m. ir tai rodo stagnacijos požymius. Apie 50 proc. Europos vartotojų mano, kad jie nepasirengę 

pirkti ką nors kita ES kalba. Kalbos barjeras (nematomas barjeras daugeliui internetu perkančių 

vartotojų) gali būti kur kas didesnis, nei vartotojas suvokia, nes vartotojas niekada neatsiverčia 

e. prekybos puslapių kitomis kalbomis ir todėl neįsisąmonina, kad yra tokia problema. Žmonės 

neįsisąmonina to, ko nežino. Kalbat apie prekybininkus internetu, elektroniniu pardavimu užsiimančių 

įmonių skaičius didėja, nors tarpvalstybine prekyba ES užsiimančių įmonių dalis, imant visas 

elektronine prekyba užsiimančias įmones, nesikeičia ir sudaro apie 44 proc. Beveik 30 proc. internetiniu 

pardavimu pavieniams vartotojams užsiimančių įmonių mano, kad kalba yra didelė kliūtis. 

Vidutinis tarpvalstybinių pirkėjų tose šalyse, kuriose kalbos barjeras žemas, skaičius yra keturis kartus 

didesnis, palyginti su šalimis, kuriose kalbos barjeras yra aukštas (t. y. vartojamos lingvistiniu požiūriu 

tolimos kalbos). Dėl to e. prekyba Europoje neveikia kaip iš tiesų integruota bendroji skaitmeninė rinka. 
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Iš tiesų, rinka susiskaidžiusi į šešias beveik izoliuotų šalių grupes. Šios grupės dažniausiai yra 

susiformavusios aplink vieną didelę šalį ir daugumoje grupės šalių kalbama ta pačia kalba arba labai 

panašiomis kalbomis. Tarpvalstybinė e. prekyba tarp skirtingų grupių šalių vyksta retai, išskyrus tuos 

atvejus, kai paskirties šalis yra viena didžiausių ekonomikų. Be to, esama grupės, į kurią įeina 

daugiausia tos Europos šalys, kuriose vartojamos mažiau paplitusios kalbos, ir kuri tebėra izoliuota ir 

aiškiai nepalankioje padėtyje, nes Europos pirkėjai internetu nelinkę pirkti šiose šalyse. 

Šalims, kuriose vartojamos mažiau paplitusios kalbos, toks reiškinys turi didelių padarinių. Pavyzdžiui, 

Vengrija yra tokia šalis, kurioje vartojama izoliuota kalba ir maža gyventojų dalis kalba užsienio 

kalbomis. Šiuo metu kitų ES šalių gyventojų, perkančių internetu vengriškose interneto svetainėse, 

skaičius yra labai mažas. Įveikus kalbos barjerą, internetu sudarytų sandorių dėl pirkimo Vengrijoje iš 

kitų šalių skaičius galėtų padidėti iki 5,9 mln. – tai yra daugiau nei du kartus daugiau nei dabartinis 

gyventojų, perkančių internete Vengrijoje, skaičius (2,2 mln.). 

Tai daro ypač neigiamą poveikį MVĮ, o MVĮ yra Europos ekonomikos kertinis akmuo. Internetu šalies 

vidaus rinkoje parduoda iki 41 proc. stambių įmonių, o į kitas ES šalis parduodančių tokių įmonių yra 

23 proc., palyginti su atitinkamai 16 proc. ir 7 proc. mažų įmonių. Viena iš šio atotrūkio priežasčių yra 

kalbos barjeras. Iš tiesų, vienintelės didelės kliūtys sudaryti tam tikrus elektroninio pardavimo 

sandorius tarp stambių ir mažų ar vidutinių įmonių yra kalbos barjeras ir techninės problemos. 

Apskritai, analizė rodo, kad kalbos barjeras gali turėti labai didelį neigiamą poveikį kelioms 

tarpvalstybinėms socialinėms ir ekonominėms veikloms Europoje, taigi, kelti didelę grėsmę Europos 

vienybei ir siekiui sukurti iš tiesų integruotą bendrąją skaitmeninę rinką. 

 

Vykdant dabartinę ES politiką GKT neskiriama pakankamai dėmesio  

Svarstant daugiakalbystės politikos priemones, visada daromi kompromisai tarp veiksmingumo ir 

teisingumo, utopijos ir realybės, kultūros paveldo ir įvairovės išsaugojimo ir veiksmingos integruotos 

bendrosios rinkos skatinimo. Daugiakalbystės politikos priemonės yra nepatogi tema. Viena vertus, 

daugiakalbystės išsaugojimas yra tvirtai įsišaknijęs tarp europietiškųjų kultūros įvairovės vertybių ir 

tikriausiai yra vienintelis būdas teisingai ir iš tiesų integruotai Europos Sąjungai sukurti, sykiu 

išsaugant kultūrą. Kita vertus, regis, jog neįmanoma rasti įgyvendinamų priemonių, kaip įveikti kalbos 

barjerą. Komisija pati pasirinko efektyvumą, perėjusi prie vienakalbystės režimo savo institucijose, nes 

jose anglų kalba praktiškai tapo vienintele darbo kalba. 

GKT turbūt yra vienintelė priemonė, kurią įmanoma įgyvendinti, įveikti kalbos barjerą, sykiu išsaugant 

kultūros įvairovę ir teises į kalbą. Todėl būtų galima tikėtis, kad GKT bus labai aktualus klausimas ES 

politinėje darbotvarkėje. Tačiau, panaudojus tekstų analizės priemones, kuriomis su kalbų 

technologijomis susiję terminai palyginti su kitais populiarėjančių technologijų terminais, daugiau kaip 

3 000 techninių, politinių ir strateginių dokumentų ir ES institucijų paskelbtų tekstų analizė rodo, kad 

rezultatai tokių lūkesčių nepateisina. Kalbų technologijos mažai aktualios, palyginti su kitomis 

populiarėjančiomis technologijomis, ir atotrūkis vis didėja. Tai stebina, jeigu turime omenyje vaidmenį, 

kurį šios technologijos gali atlikti siekiant įveikti kalbos barjero problemą, kuri trukdo sukurti iš tiesų 

integruotą ES. 

Dabartinėje ES informacinių ir ryšių technologijų politikoje neskiriamas tinkamas dėmesys nei 

daugiakalbystei, nei GKT. Iš tiesų, 2015 m. Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje tik trumpai 

užsimenama apie daugiakalbes paslaugas. Neužsimenama nei apie GKT vaidmenį teikiant tokias 

paslaugas, nei apie tai, kad kalba yra viena didžiausių kliūčių sukurti ES bendrąją skaitmeninę rinką. 

Teigiamai vertintina tai, kad Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje numatyti du veiksmai, kuriais 

ketinama skatinti GKT mokslinius tyrimus ir teikti tokias technologijas kaip paslaugą, nors 

finansavimas pernelyg mažas, kad šie veiksmai duotų apčiuopiamų rezultatų. 
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Kai kuriose ES šalyse, tokiose kaip Jungtinė Karalystė, Airija ir ypač Ispanija, taip pat kitose 

daugiakalbėse šalyse už ES ribų, tokiose kaip Indija ir Pietų Afrika, parengti įdomūs su daugiakalbyste 

ir technologijomis susiję planai, iš kurių būtų galima pasisemti naudingų politikos idėjų. 

Apibendrinant, reikėtų tikėtis, kad sektorius ir mokslinių tyrimų grupės parengs daugiau strateginių 

planų, kuriuose bus, be kita ko, pateikiama vertingų įžvalgų, susijusių su daugiakalbystės 

technologijomis. 

Rekomendacijos imtis politikos priemonių, kad būtų efektyviai naudojamasi GKT  

Daugiakalbystė Europoje yra sudėtingas klausimas, susijęs su daug suinteresuotųjų subjektų, kurių 

interesai persipina, įvairiose šalyse. Nėra vienos bendros priemonės, kuria būtų galima įveikti 

ankstesniuose skyreliuose aprašytas problemas. Priešingai, manome, kad, siekiant iš tikrųjų išnaudoti 

daugiakalbės Europos galimybes, reikalingi jungtiniai ir koordinuojami veiksmai Europos, nacionaliniu 

ir regioniniu lygmenimis, kuriuose dalyvautų viešojo sektoriaus, pilietinės visuomenės, mokslinių 

tyrimų įstaigų ir sektoriaus suinteresuotieji subjektai. Todėl siūloma pradėti daugiadalykį Europos 

gimtosios kalbos projektą (angl. European Human Language Project), apimantį daug veiksmų. 

Siūlome, kad Europos Komisija būtų atsakinga už iniciatyvos koordinavimą. Ne tik ES institucijos, bet 

ir nacionalinės ir regioninės valdžios institucijos turėtų būti atsakingos už jų kalbos išteklių kūrimą. 

Atliekant mokslinius tyrimus Europoje turėtų būti daugiau dėmesio skiriama naujos daugiasluoksnės 

mašinos savimokos paradigmos naudojimui GKT ir sykiu, perduodant technologijas, užtikrinama 

mažiau paplitusių Europos kalbų technologinė paspirtis. Talentų trūkumas ir protų nutekėjimas turėtų 

pasikeisti į talentų kūrimą ir protų pritraukimą. Mokslinių tyrimų ir sektoriaus koordinavimas turėtų 

būti neapsunkinantis, atviras ir veiksmingas, pasinaudojant esamomis Europos platformomis. Viešasis 

sektorius turėtų teikti savo turinį ir paslaugas visomis Europos kalbomis, viešaisiais pirkimais 

įsigydamas novatoriškas technologijas ir taip skatindamas GKT rinkos plėtrą. Reikėtų įdiegti 

priemones, kurios sudarytų sąlygas didinti Europos novatoriškų GKT įmonių veiklos mastą. Siekiant 

sukurti visapusiškai integruotą bendrąją skaitmeninę rinką, reikėtų teikti paskatas įmonėms visoje 

Europoje siūlyti savo turinį, produktus ir paslaugas įvairiomis Europos kalbomis. 

Pasinaudojant įvairių kriterijų analize, siūlomos ir įvertinamos politikos priemonės, kuriomis būtų 

galima pasiekti šių tikslų. Politikos priemonės skirstomos į penkias grupes: institucinės politikos 

priemones, mokslinių tyrimų politikos priemones, sektoriaus politikos priemones, rinkos politikos 

priemones ir viešųjų paslaugų politikos priemones. 

Institucinės politikos priemonės apima iniciatyvas pritaikyti dabartines institucines sistemas taip, kad 

jos būtų grindžiamos besiformuojančiomis technologijomis ir geriau atitiktų daugiakalbės Europos 

iššūkį, tinkamai įvertinant rezultatus. Mokslinių tyrimų politikos priemonių paskirtis – paskatinti 

Europą plėtoti kitos kartos kalbų technologijas. Mokslinių tyrimų politikos priemonėmis taip pat 

siekiama integruoti mokslinių tyrimų ir sektoriaus veiklą, suteikti Europai priemonių dalytis ištekliais, 

kad ji galėtų veiksmingai konkuruoti su kitomis rinkomis. Tuo pačiu metu šios priemonės padės 

užtikrinti visų Europos piliečių lygybę kasdienėje skaitmeninėje erdvėje nepriklausomai nuo jų kalbos. 

Sektoriaus politikos priemonėmis skatinama kurti ir plėsti konkurencingas Europos įmones ir sykiu 

didinti kvalifikuotų darbuotojų pasiūlą. Rinkos politikos priemonėmis siekiama tobulinti GKT sektorių 

Europoje gerinant Europos suinteresuotųjų subjektų žinias apie šių technologijų aktualumą, kad labiau 

išaugtų jų paslaugų paklausa. Siūloma speciali politikos priemonė, skirta smulkiems internetiniams 

prekybininkams, kad jie, išvertę savo internetinių parduotuvių puslapius pasinaudodami GKT, galėtų 

naudotis prieiga prie daug didesnės rinkos. Viešųjų paslaugų politikos priemonėmis siekiama sukurti 

daugiakalbes Europos, nacionalinių, regioninių ir vietos administravimo įstaigų viešąsias paslaugas ir 

sykiu viešųjų pirkimų priemonėmis prisidėti prie novatoriškų GKT sektoriaus plėtros. 

Siūlomos galimos politikos priemonės yra šios: 

 institucinės politikos priemonės: 

o didinti GKT vaidmens svarbą institucinėse su daugiakalbyste susijusių subjektų sistemose, 
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o sukurti priemones, kuriomis būtų galima tinkamai įvertinti GKT politikos priemones; 

 mokslinių tyrimų politikos priemonės: 

o pakeisti kalbų technologijų mokslinių tyrimų kryptį ir juos suintensyvinti, vykdant 

Gimtosios kalbos projektą, 

o sukurti duomenims ir paslaugoms skirtą Europos kalbų technologijų platformą, 

o panaikinti technologijų atotrūkį tarp Europos kalbų; 

 sektoriaus politikos priemonės: 

o skatinti ir remti investicijų priemonių plėtrą ir plėtros spartinimo programas, skirtas GKT 

startuoliams, 

o didinti GKT kvalifikuotų darbuotojų pasiūlą; 

 rinkos politikos priemonės: 

o gerinti įmonių, viešojo sektoriaus įstaigų ir piliečių žinias apie privalumus, kuriuos suteikia 

galimybė įvairiomis kalbomis gauti internetinių paslaugų, turinį ir produktus, 

o skatinti automatizuotą Europos MVĮ e. prekybos svetainių vertimą; 

 viešųjų paslaugų politikos priemonės: 

o novatoriškų technologijų viešieji pirkimai ir ikiprekybinio etapo technologijų viešieji 

pirkimai, 

o skatinti nacionalinių ir regioninių viešojo sektoriaus įstaigų interneto svetainių ir 

dokumentų vertimą į kitas ES kalbas pasinaudojant GKT. 
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1. Įvadas 

Skaitmeninis amžius suteikia labai didelių galimybių augimui, tačiau sykiu kelia vieną didžiausių 

iššūkių Europos Sąjungai (ES). 

Kalba tokiame skaitmeniniame pasaulyje yra nepaprastai svarbi šnekamosioms sąsajoms, asmeninių 

asistentų paslaugoms ir prieigai prie informacijos ir žinių. Daugiakalbis Europos pobūdis ir tai, kad 

Europos įmonėse, organizacijose ir mokyklose natūraliai tuo pačiu metu vartojamos įvairios kalbos, yra 

tiek iššūkis, tiek nepaprasta galimybė. 

Kad ES galėtų pasinaudoti šiomis skaitmeninėmis galimybėmis, ji privalo tinkamai išspręsti kelias 

problemas, tokias kaip tikros bendrosios skaitmeninės rinkos suformavimas ir galimybių gauti viešųjų 

paslaugų ir susipažinti su turiniu suteikimas nepriklausomai nuo to, kokia kalba piliečiai kalba. 

Tokioje neišvengiamoje Europos bendrojoje skaitmeninėje rinkose ES piliečiams reikalinga 

komunikacija už teritorijos, kuria kalbama kuria nors viena kalba, ribų. Gimtosios kalbos technologijos 

(GKT) gali padėti įveikti šį esminį barjerą ir prisidėti prie laisvo ir atviro atskirų kalbų vartojimo. 

Skaitmeniniame amžiuje žmonių tarpusavio ir žmonių ir mašinų komunikacija, taip pat neribotos 

galimybės gauti žinių turėtų būti vienodai prieinamos visiems ES piliečiams nepriklausomai nuo to, 

kokia kalba yra jų gimtoji. 

Vis dėlto, Europos GKT sektorius susiduria su didelėmis problemomis, o neeuropiniai stambiausi GKT 

subjektai, tokie kaip „Google“ ir „Microsoft“, galbūt nėra tinkami specifiniams daugiakalbės Europos 

poreikiams tenkinti. Iš tiesų, technologinis atotrūkis tarp anglų kalbos ir kitų oficialiųjų ar neoficialiųjų 

ES kalbų vis didėja ir kai kurioms iš kalbų jau gali iškilti išnykimo skaitmeninėje erdvėje grėsmė. 

Į tai atsižvelgiant, mūsų pirmas tikslas yra apžvelgti, kokia yra dabartinė GKT padėtis Europoje, ir 

kiekybiškai įvertinti ekonominius, socialinius ir lingvistinius kalbos barjero padarinius skaitmeniniame 

amžiuje, kurie bus patiriami, jeigu nebus imtasi tinkamai suprojektuotų politikos veiksmų. 

Antras mūsų tikslas yra įvertinti, ar dabartinėje ES informacinių ir ryšių technologijų (IRT) politikoje 

skiriamas tinkamas dėmesys daugiakalbystei ir GKT. 

Ir trečiasis mūsų tikslas yra atlikti politikos analizę ir įvertinti įvairias priemones, kurių ES politikos 

formuotojai gali imtis, kad užtikrintų kalbų lygybę Europoje. 

Tyrimo struktūra yra tokia: 

● 2 skyriuje „Metodika ir šaltiniai“ aprašoma tyrime naudota metodika, 

● 3 skyriuje „Mokslinių tyrimų ir išvadų apžvalga“ nagrinėjama dabartinė GKT padėtis Europoje, 

kiekybiškai įvertinami socialiniai ir ekonominiai kalbos barjero padariniai ir apžvelgiama dabartinė 

daugiakalbystės ir GKT politika Europoje, 

● 4 skyriuje „Politikos priemonės“ rekomenduojamos ir įvertinamos įvairios politikos priemonės, 

kuriomis galima spręsti svarbiausias nustatytas problemas. Atliekant vertinimą naudotasi įvairių 

kriterijų analize, kurią taikant atsižvelgiama į įvairius socialinius, ekonominius ir politinius 

veiksnius, 

● paskutiniame 5 skyriuje „Išvados“ apibendrinamos pagrindinės išvados ir pateikiamos 

rekomendacijos Europos politikos formuotojams, remiantis politikos įvertinimu. 
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2. Metodika ir šaltiniai 

Pirmasis šio tyrimo metodas – dokumentų ir informacijos tyrimas. Atsižvelgiant į temos sudėtingumą 

ir plačią apimtį ir tiriamų klausimų įvairovę, naudotasi įvairiais informacijos šaltiniais, tokiais kaip: 

● tiesiogiai su nagrinėjamomis temomis susiję pagrindinių viešojo sektoriaus ir privačiųjų 

suinteresuotųjų subjektų pranešimai ir informacinė medžiaga, sektoriaus požiūris (daugiausia 

pateikė asociacija „LT-Innovate“ (LT-Innovate, 2012b, 2013, 2016a)), mokslininkų pozicija 

(daugiausia pateikė federacija „Cracking the Language Barrier“(CRACKER & LT_Observatory, 

2015)), viešojo sektoriaus požiūris matyti iš įvairių ES institucijų dokumentų. Daugiausia dėmesio 

skyrėme dokumentams apie ES politiką skaitmeniniame amžiuje ir bendrąją skaitmeninę rinką, 

visų pirma tiems, kuriuose minimos daugiakalbystė ir kalbų technologijos, 

● specializuotų subjektų, tokių kaip ekspertų grupės ir mokslinių tyrimų grupės, pranešimai ir 

informacinė medžiaga. Ypač įdomūs buvo su iniciatyva META-NET susiję pranešimai (Rehm et al., 

2014, 2016), 

● mokslinius pranešimus ir darbus (juose paprastai laikomasi nešališkos ir objektyvios nuomonės, 

pateikiami kiekybiniai įrodymai). Naudojome „Google Scholar“ ir ieškojome terminų, susijusių su 

šio tyrimo temomis, tokių kaip: bendroji skaitmeninė rinka, gimtosios kalbos technologijos, 

mažumų kalbos, e. prekyba, ir šių terminų kombinacijų. 

Taip pat atliktas sisteminis tyrimas pasinaudojant į minėtus pranešimus įtrauktomis nuorodomis. Jos 

labai pravertė siekiant nustatyti svarbiausius viešus dokumentus.  

Vienas iš šio tyrimo tikslų – pagrįsti pagrindines kokybinės analizės išvadas įrodymais. To siekdami, 

naudojomės viešais duomenų rinkiniais, daugiausia iš ES viešųjų institucijų (Eurostato, Eurobarometro) 

ir kitų tarptautinių organizacijų, tokių kaip Pasaulio bankas. Tais atvejais, kai viešosios informacijos 

trūko, taip pat naudojomės privačiais duomenų rinkiniais (Civic Consulting, 2011). Iš šių bendrų 

duomenų rinkinių parengėme specialius duomenų apie kalbos barjerą tarp šalių ir kalbos barjero sąsajas 

su kitomis temomis, tokiomis kaip darbuotojų judumas ir tarpvalstybinė e. prekyba, rinkinius. 

Kiekybinė analizė atlikta naudojantis atvirojo kodo statistikos programa „R“. 

Dar vienas klausimas, kurį laikėme vertu išnagrinėti, – ES institucijų pozicija GKT ir daugiakalbystės 

atžvilgiu, ypač turint omenyje bendrąją skaitmeninę rinką. Tam panaudoti didelių duomenų kiekių 

metodai, tokie kaip žiniatinklio duomenų gavyba ir tekstų analizė, siekiant surinkti ir išanalizuoti apie 

3 000 dokumentų ir pranešimų, kurie, kaip tikimasi, atspindi ES nuomonę ir politiką, susijusią su šiomis 

temomis. Dokumentų sąrašas pateikiamas 7.6 priede. 

Atlikus kokybinę ir kiekybinę analizę, siekiant surinkti papildomų įžvalgų ir įvertinti pagrindines 

tyrimo išvadas, apklausti išorės ekspertai. Ekspertų pavardės ir pareigos įtrauktos į 7.1 priedą. Jame 

taip pat nurodyti ekspertai, prisidėję prie pirmo šio pranešimo juodraštinio varianto redagavimo. 

Galiausiai, visa šia informacija remtasi politikos analizei atlikti, siekiant nustatyti ir įvertinti įvairias 

politikos priemones, kuriomis gali naudotis Europos politikos formuotojai, pasinaudojant įvairių 

kriterijų vertinimo matrica. Šie kriterijai išsamiai aprašyti 4.2 skyriuje. 
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3. Mokslinių tyrimų ir išvadų apžvalga 

3.1 Gimtosios kalbos technologijos daugiakalbėje Europoje 

Šiame skyriuje apžvelgiamos pagrindinės gimtosios kalbos technologijos ir ištekliai ir nagrinėjama 

dabartinė kalbų technologijų sektoriaus ir mokslinių tyrimų padėtis Europoje. Taip pat nagrinėjamas 

esamas technologijų atotrūkis tarp anglų kalbos ir kitų Europos kalbų, ypač mažiau paplitusių ir 

mažumų kalbų. 

3.1.1 Gimtosios kalbos technologijos: apžvalga 

Gimtosios kalbos technologijos (trumpiau, kalbos technologijos1), yra programinės įrangos sistemos, 

skirtos bet kokios formos kalbai (sakytinės, rašytinės, gestų) apdoroti. Kalbos technologijos slypi už 

daugelio kasdienių skaitmeninių produktų, nes daugumai jų bent tam tikru mastu reikalinga kalba. 

Mobiliųjų įrenginių komunikacija, socialiniai tinklai, išmanieji asistentai ir sakytine kalba grindžiamos 

sąsajos keičia piliečių, įmonių ir viešojo administravimo įstaigų interakcijų skaitmeniniame pasaulyje 

būdą. Šioje skaitmeninėje revoliucijoje kalbos technologijos yra ypač svarbios ir daro didžiulį poveikį. 

Žvelgdami į per pastarąjį dešimtmetį padarytą įspūdingą pažangą galime numatyti, kad gana greitai 

bus įprasta natūraliai bendrauti su išmaniosiomis prietaikomis. Vis dėlto, kalbų technologijos yra iš 

esmės grindžiamos kalba ir didžioji dalis iki šiol padarytos pažangos yra susijusi tik su viena kalba – 

anglų. 

Dauguma GKT grindžiamų prietaikų naudojama ta pati plati ir nevienalypė bazinių kalbos analizės ir 

vartojimo metodų ir priemonių, tokių kaip segmentatoriai, morfologiniai anotatoriai, sintaksiniai 

anotatoriai, informacijos paieškos priemonės, sakytinės kalbos atpažinimo programinė įranga ir 

sakytinės kalbos sintezės sistemos, grupė. Daugelis šių priemonių priklauso nuo tam tikrų kalbų 

duomenų rinkinių arba kalbos išteklių. Pavyzdžiui, mašininio vertimo sistemoms reikia didelių 

sulygiuotų dvikalbių tekstų rinkinių. Kitoms priemonėms reikalingi specialūs anotuoti tekstynai, 

sintaksiškai anotuoti tekstynai, gramatikos, leksikonai, tezaurai, terminynai, žodynai, ontologijos ir 

kalbų modeliai. Toliau pateikiama šių nevienalypių technologijų apžvalga, suskirsčius jas į tris 

pagrindines grupes, kaip parodyta 1 paveikslėlyje: 

● semantines technologijas, grindžiamas teksto analizės ir informacijos išgavimo 

technologijomis, kurios paspartina ir palengvina (didelių kiekių) duomenų apdorojimą ir paiešką, 

● sakytinės kalbos technologijas, kurios sudaro sąlygas natūraliai žmonių ir mašinų šnekamajai 

interakcijai, ir 

● mašininio vertimo sistemas – pažangiausias kalbos technologijas, kurios gali padėti įveikti 

kalbos barjerą. 

                                                           

1 Kalbos technologijos užima tvirtas pozicijas mokslinių tyrimų srityje, esama gausios literatūros. Išsamesnės 

informacijos pageidaujantis skaitytojas gali rasti daugiau informacijos dviejuose įvadiniuose darbuose: (Jurafsky & 

Martin, 2009) ir (Manning & Schütze, 1999). 
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1 paveikslėlis. Kalbų technologijos: priemonės ir ištekliai 

 

 

Šaltinis: LT-Innovate, 2013 

 

3.1.1.1 Semantinės technologijos 

Semantinėmis technologijomis vadinamos visos technologijos, gebančios neapdorotą tekstą paversti 

išmaniu turiniu. Išmanus turinys yra toks tekstinis turinys, kuris yra išanalizuotas tinkamomis teksto 

analizės priemonėmis ir atitinkamai anotuotas struktūrinėmis ir semantinėmis žymomis. 

Pavyzdžiui, sakinys „Joseph Bech buvo Liuksemburgo politikas, padėjęs XX a. šeštojo dešimtmečio pradžioje 

įkurti Europos anglių ir plieno bendriją ir minėto dešimtmečio pabaigoje buvęs pagrindiniu Europos integracijos 

architektu“ gali būti anotuotas tokiomis žymomis kaip: 

Joseph Bech: ASMUO (https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Bech) 

Liuksemburgo: Liuksemburgas VIETA (https://en.wikipedia.org/wiki/Luxembourg) 

Europos anglių ir plieno bendrija: ORGANIZACIJA 

(https://en.wikipedia.org/wiki/European_Coal_and_Steel_Community) 

XX a. šeštojo dešimtmečio pradžioje: LAIKAS 

Europos integracijos: SĄVOKA (https://en.wikipedia.org/wiki/European_integration) 

Šių esybių ryšiai taip pat gali būti nustatyti. Pavyzdžiui: 

yra iš _ [Joseph Bech, Liuksemburgo] 

įkurti _ [Joseph Bech, Europos anglių ir plieno bendrija] 

pagrindinis _ architektas [Joseph Bech, Europos integracija] 

Naudojant įvairias analizės priemones galima anotuoti daugeliu kitų žymų, kurios nurodo gramatinę 

informaciją, sinonimiją, ontologinius ryšius, sentimentą ar poliškumą ir kt. Pirminė simbolių eilutė 

tampa struktūruotu daugiadimensiniu objektu, kuris, naudojant tinkamą prietaiką, gali suteikti 

išmanias žinias ar semantinę interpretaciją. 

Iš tiesų, išanalizuotas tekstas yra bet kokios išmanios technologijos ar prietaikos, tokios kaip semantinė 

paieška, rekomendacijos, samprotavimas, dialogo valdymas, atsakymai į klausimus, nuomonės analizė, 

tekstų santrauka ir kt., pagrindas. 

Natūraliosios kalbos apdorojimas (NKA) yra tyrimų šaka, kurios objektas paprastai yra automatinio 

prasmingos informacijos išgavimo iš teksto procesas. Beveik visi dabartiniai NKA tyrimai grindžiami 
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statistine mašinos savimoka ir (pastaruoju metu) neuroniniais tinklais arba vadinama daugiasluoksne 

mašinos savimoka. Daugumą ankstesnių sistemų (bendrai imant iki XX a. paskutinio dešimtmečio) 

sudarė dideli ekspertų lingvistų rankiniu būdu koduotų taisyklių rinkiniai. Sektoriuje vis dar 

naudojamos kai kurios iš šių taisyklinių (loginių) sistemų. Kaip matysime detaliau aptariant mašininį 

vertimą, padidėjęs skaičiavimo pajėgumas ir prieiga prie vis didesnio skaitmeninių duomenų kiekio 

paskatino naudoti tokius statistinius metodus, kuriais galima automatiškai išgauti arba sužinoti 

lingvistines taisykles, pasinaudojant didelių tekstynų analize. 

Siekiant pagerinti bendrą supratimą apie šią sritį, in 1 lentelėje sudarytas nebaigtinis dažniausių NKA 

užduočių sąrašas ir pridėtas trumpas kiekvienos užduoties aprašymas. Dauguma jų yra smulkios 

užduotys, kurias galima integruoti ir sukurti stambesnes NKA užduotis ar prietaikas. 

 

1 lentelė. Dažniausios NKA užduotys 

NKA užduotis Aprašymas 

Referencijos nustatymas 

Nustatyti, kuriais žodžiais („įvardijimais“) tekste nurodoma į tą patį objektą 

(„esybę“). Pavyzdžiui, trys pabrėžti įvardijimai: Angela Dorothea Merkel yra 

Vokietijos valstybinio masto politikė. Nuo 2000 m. A. Merkel yra Krikščionių 

demokratų sąjungos pirmininkė, o nuo 2005 m. ji yra Vokietijos kanclerė. 

Diskurso analizė Nustatyti rišlaus teksto diskurso struktūrą. 

Morfologinė analizė 
Atskirti ir (arba) sužymėti morfemas tam tikrų kategorijų žymomis. Pvz., graži (LT) 

– vienaskaita, moteriška giminė 

Lemavimas 

Priskirti tai pačiai vieno žodžio grupei įvairias gramatines žodžio formas, kad jas 

būtų galima analizuoti kaip vieną vienetą, dažniausiai kaip lemą. Pvz., gražus (graži, 

gražūs, gražios) 

Konkrečios esybės atpažinimas 

(KEA) 

Nustatyti, kurie tekste pavartoti įvardijimai yra tikriniai pavadinimai ir koks 

kiekvieno tokio pavadinimo tipas (pvz., fizinis asmuo, vieta, organizacija). 

Esybių sąsajos 

Nustatyti tekste paminėtų esybių tapatybę. Pvz., žodis Vašingtonas frazėje 

„Vašingtono priemiesčiai“ yra susietas su Vikipedijos straipsniu „Vašingtonas“, o 

ne straipsniu „Vašingtono valstija“ ar „Džordžas Vašingtonas“. 

Kalbos dalių sužymėjimas 
Nustatyti, kokia kalbos dalis yra kiekvienas sakinyje pavartotas žodis (t. y. 

daiktavardis, veiksmažodis, būdvardis ir t. t.) ir galbūt kiekvienos iš jų rūšį. 

Sintaksinė analizė 
Sakinio analizė, nustatant, kokios sudedamosios dalys sudaro sakinį (pvz., 

daiktavardiniai junginiai, veiksmažodiniai junginiai ir kt.). 

Semantinės funkcijos 

pažymėjimas 

Nustatyti semantinius argumentus, kurie sakinyje yra predikatas ar veiksmažodis, 

ir juos suskirstyti į grupes pagal konkrečias funkcijas. Pvz., sakinyje „Merė pardavė 

knygą Džonui“, žodis „parduoti“ yra predikatas, „Merė“ yra pardavėjas (agentas), 

„knyga“ yra prekė (tema), o „Džonas“ yra recipientas. Sakinio „Knyga buvo Merės 

parduota Džonui“ sintaksinė forma skiriasi, tačiau semantinės funkcijos jame tokios 

pačios. 

Ryšių išgavimas 

Nustatyti esybių ryšius. Pvz., iš sakinio „Barakas Obama vedė Mišelę Obamą 

1992 m.“ mes išsyk suprantame, kad „Mišelė Obama“ yra „Barako Obamos“ 

žmona. 
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Sakinių segmentacija Nustatyti tekste pavartotų sakinių ribas. 

Temų segmentacija ir 

identifikavimas 
Suskaidyti tekstą į segmentus pagal temas ir nustatyti kiekvieno segmento temą. 

Skaidymas 

Suskaidyti teksto žodžių srautą į atskirus žodžius, žodžių junginius, loginius ar 

kitus prasminius elementus, vadinamus leksemomis, kurie vėliau panaudojami 

tolesnio apdorojimo procese, pvz., sintaksinėje analizėje arba tekstų analizėje. 

Žodžio daugiareikšmiškumo 

panaikinimas 

Nustatyti, kuria reikšme konkretus žodis pavartotas sakinyje, kai žodis turi kelias 

reikšmes. 

Didžiųjų ir mažųjų raidžių 

rašybos nustatymas 

Nustatyti, ar žodis iš tikrųjų turėtų būti rašomas didžiąja raide, jeigu tokios 

informacijos nėra. 

Kalbos nustatymas Nustatyti, kokia yra tam tikro turinio originalo natūralioji kalba. 

Terminų gavyba Automatiniu būdu išgauti tam tikrus terminus iš tam tikro teksto ar tekstų. 

Kalbos tikriklis (rašybos tikriklis, 

gramatikos korektūra, teksto 

rengimo pagalba) 

Pažymėti neteisingai parašytus žodžius ir junginius, kuriuose esama gramatinių 

klaidų arba kurie neatitinka tam tikrų techninių gairių. 

Šaltinis: autorių surinkta informacija 

 

Esama nemažai atvirojo kodo ir nuosavybinių internetinių platformų, kurios teikia teksto analizės 

paslaugas, pvz., Pensilvanijos universiteto „Natural Language Toolkit“ (NLTK), įmonės „Google“ 

platforma „Cloud NLP API“, įmonės „Microsoft“ paslauga „LUIS“ ir IBM platforma „NL Classifier“. 

3.1.1.2 Sakytinės kalbos technologijos 

Sakytinės kalbos technologijos yra žmogaus ir kompiuterio sąveikos sąsajos, įgalinančios 

multimodalinę interakciją, įskaitant natūralią sakytinę kalbą. Jomis siekiama suteikti žmonėms 

galimybių komunikuoti su bet kokiu prietaisu sakytine kalba. Balsas yra pagrindinė sąsaja mobiliųjų 

prietaisų pasaulyje, jis reikalingas visiems, kam reikalingas laisvų rankų įrangos principas, taikomas 

kompiuterijos ar komunikacijos užduotims. Tik XX a. paskutinio dešimtmečio pabaigoje įmonės 

pradėjo investuoti į interaktyvias sakytinės kalbos sistemas, ir jos labai greitai tapo būtinos skambučių 

centrams. Tuo metu sakytinės kalbos atpažinimo įrangos gamintojai daugiausia dėmesio skyrė 

vartotojams skirtoms paslaugoms, kurioms naudojamos sakytinės kalbos atpažinimo technologijų 

prietaikos, tokios kaip skambučio aktyvavimas balsu, skambučio nukreipimas ir pan. Šiuo metu 

sudėtingos prietaikos gali priimti labai įvairius ir labai sudėtingus skambintojo prašymus ir užtikrinti 

visiškai automatizuotas operacijas arba klientų savitarną, be kita ko, priimti mokėjimus ir parduoti 

renginių bilietus, vykdyti bankines operacijas ar rinkti asmens informaciją (ir ne tik). Iš tiesų, beveik visi 

sektoriaus segmentai (komunikacijos, finansinės paslaugos, valdžios institucijų paslaugos, sveikatos 

priežiūros paslaugos, mažmeninė prekyba, turizmas ir kt.) jau yra įsidiegę tam tikro lygmens 

automatinio sakytinio dialogo technologijas, pradedant paprastomis skambučių nukreipimo 

technologijomis, baigiant visiškai automatizuotomis savitarnos technologijomis ir netgi pirkimo ar 

operacijų prietaikomis. 

Mašinos gali atlikti abikrypčius dialogo veiksmus: generuoti sakytinę kalbą (t. y. paversti tekstą 

sakytine kalba) ir analizuoti sakytinę kalbą (t. y. automatiškai atpažinti sakytinę kalbą). Dauguma 

dabartinių automatinio sakytinės kalbos atpažinimo sistemų yra arba 
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 nepriklausomos nuo kalbėtojo, t. y. gebančios atpažinti didelės žmonių grupės kalbos 

modelius ir atsakyti daugeliui vartotojų, arba 

 priklausomos nuo kalbėtojo, t. y. gebančios atpažinti tik vieno asmens, kuris specialiai 

apmokė sistemą, kalbos modelius. Šią technologiją galima sutikti komerciniuose diktavimo 

paslaugų paketuose, skirtuose transkripcijai profesiniais medicinos, teisės ir verslo tikslais. 

Kalbant apie teksto pavertimo sakytine kalba sistemas, šios technologijos patobulinimai drauge su 

interaktyviomis platformomis (tokiomis kaip mobilieji įrenginiai arba žaidimai) atveria naujas 

kalbėjimo prietaikų galimybes. Vienos iš įdomesnių ypatybių yra natūralus įgarsinimas daug daugiau 

kalbų, naudojamas mokymo ir žaidimų aplinkose, ir interaktyvi prieiga prie žiniatinklio. 

Žvelgiant į ateities perspektyvas, kaip teigia iškilūs korifėjai, tokie kaip „Google“ vykdomasis 

direktorius Sundar Pichai (Bort, 2016), pereiname nuo tokio pasaulio, kuriame projektavimo pirmenybė 

skiriama mobiliesiems telefonams, prie tokio, kuriame projektavimo pirmenybė bus skiriama 

dirbtiniam intelektui. Sakytinės kalbos technologijos įeina į daugelį dirbtinio intelekto panaudojimo 

modelių, kurie sparčiai darosi įprasti, pvz., kalbant apie toliau išvardytuosius, įtrauktus į grupės 

„Conversational Interaction Technology Innovation Alliance“2 gaires. Reikėtų pastebėti, kad į daugelį 

šių modelių, neskaitant sakytinės kalbos technologijų, taip pat įeina semantinės ir mašininio vertimo 

technologijos. 

1. Pritaikomos šnekamosios sąsajos, skirtos visiems: 

a) pritaikomų sąsajų produktai ir paslaugos, kuriomis naudodamiesi remiamės išplėstinės 

realybės technologijomis, išsprendžiančiomis vietos interakcijos problemas pagal tai, ką jos 

žino apie mus. Jūsų išmanusis asmeninis asistentas perduos jūsų duomenis jūsų automobiliui, 

televizoriui ir kt., jog užtikrintų, kad šie įrenginiai tinkamai prisitaikytų. 

b) Nešiojamieji išmanieji įrenginiai, tokie kaip išmanieji akiniai, išmanieji laikrodžiai, įvairių tipų 

kūno funkcijų stebėjimo įrenginiai, ir išmanioji apranga pavers statišką informacijos terpę 

interaktyvia. 

c) Automatinis sąsajos titravimas akivaizdžiai padės įveikti kalbos barjerą, nes automatiškai 

vartotojui vers sakytinę ir rašytinę kalbą. 

2. Išmanieji asmeniniai asistentai: 

a) bendro pobūdžio asmeniniai asistentai veiks kaip išmani pagalbos paslauga, apimanti visų 

rūšių informaciją, priminimus ir pagalbos paslaugas, susijusias su asmeniniu gyvenimu ir 

darbu, pradedant kalendoriais, baigiant pirkinių pasiūlymais vietos turgelyje ir televizijos bei 

filmų žiūrėjimo valdymu. Jie teiks pasiūlymus ar rekomendacijas, remdamiesi asmeniniais 

duomenimis, o technologija bus grindžiama ryšiu tarp vartotojo, realaus ir virtualaus 

pasaulio. Jie filtruos sąsajas, kad būtų lengvesnė prieiga prie asmeninio medicininio 

tvarkaraščio, asmeninių kelionių, bankininkystės ir jautraus draugų, kolegų ir artimos 

aplinkos asmenų tinklo administravimo, atitinkamus socialinių tinklų pranešimus ir pan. 

b) Kontekstiniai asmeniniai asistentai bus naudojami įvairių tipų darbui, namų valdymui, 

kelionėms ir turizmui, automobilių vairavimui ir kt. Jie bus dažnai glaudžiai susiejami su 

konkrečiu objektu ar dalyku. 

  

                                                           

2 Conversational Interaction Technology Innovation Alliance. (Renals et al., 2015; „ROCKIT projektas: sakytinės 
interakcijos technologijų gairės“, paskelbimo data nenurodyta). 
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3. Aktyvioji informacijos prieiga: 

a) interaktyvi daugialypės terpės paieška, ieškant teksto, vaizdo, paveikslėlio, garso, muzikos, 

kalbos, emocijos, tono, vertybinės sistemos ir pan. Ilguoju laikotarpiu ji gali virsti visiškai 

šnekamąja paieška ir perspėjimais apie įvykius, įskaitant nuspėjamąjį jų valdymą (ligos, 

nelaimingų atsitikimų, krizių, oro, ekologijos ir kt.), remiantis sąsajomis su žinių bazėmis, 

duomenų bazėmis, ekspertais ir kt. 

b) Imersinis intelektas: suteikiamos galimybės profesinėms bendruomenėms sukurti pasaulius, 

kuriuose jie gali geriau tyrinėti, sekti ir suprasti tam tikrą didelių duomenų kiekių kontekstą. 

Tai gali lemti nepaprasto masto e. atradimus tokiose srityse kaip finansai, teisė, farmacija ir 

medicina. Vartotojų lygmeniu ši technologija suteikia daug multimodalinių būdų interakcijai 

su duomenimis (3D, avatarais ir kt.) 

4. Komunikatyvieji robotai: 

a) socialiniai ir namų robotai teiks interaktyvią, o ne tik fizinę pagalbą. Daugiausia dėmesio 

skiriama socialiniam aspektui, kuriam interakcijos savybė yra itin svarbi. Neskaitant namų 

robotų, galima argumentuoti, kad ir automobilių technologijų plėtra galėtų būti laikoma 

socialinių robotų plėtra. 

b) Žaidimų robotai: socialiniai robotai turi nepaprastai didelių galimybių kaip išmanieji 

mokomieji žaislai. Pagrindinis aspektas – vaikams ir jaunimui skirtų prietaikų svarba ir tai, 

kaip svarbu, kad naudotis novatoriškomis technologijomis būtų smagu. 

c) Darbo ir darbo vietos pagalbiniai robotai. 

5. Pasidalijamasis bendradarbiavimas ir kūryba: 

a) žaidimų sąsajos. Jau patvirtinta, kad žaidimai yra svarbi daugelio naujų technologijų 

išbandymo priemonė. Tikimės, kad taip bus ir su šnekamosiomis technologijomis, 

susijusiomis su 3D, išplėstine realybe, liečiamąja interakcija ir gestais. Be to, socialinės 

interakcijos žaidimai gali duoti papildomos naudos, nes įgalina žaidėjus komunikuoti 

skirtingomis kalbomis ir skirtingose kultūrose. 

b) Posėdžių ir bendradarbiavimo pagalba. Posėdžiai internetu vis dar gana neįprasti, tačiau 

panašių interesų turinčių žmonių subūrimas ir jų įgalinimas lengvai bendrauti ir spręsti 

bendrą problemą, turint omenyje esamą kalbos barjerą, su kuriuo jie susiduria, galėtų turėti 

didžiulį poveikį. Tai galėtų būti vaizdo konferencijos, kuriose užtikrinamas nuotolinis 

dalyvavimas ir integrali daugiakalbė pagalba, žinių monitoringas ir diskretus nuspėjamasis 

perspėjimas posėdžio metu, posėdžio protokolo tvarkymas, komunikacija po posėdžio ar 

posėdžio santrauka. 

c) Filmavimo ir vaizdo medžiagos rengimo greitintuvus naudojančios vaizdo, garso, sakytinės 

ir rašytinės kalbos apdorojimo technologijos, taikomos rengimo ir po rengimo atliekamuose 

procesuose. 

3.1.1.3 Mašininis vertimas 

Idėja panaudoti skaitmeninį kompiuterį vertimui iš natūralių kalbų kilo jau XX a. šeštajame 

dešimtmetyje, vykstant šaltajam karui. Tuo metu taikytas dvikalbių žodynų panaudojimo pažodiniam 

vertimui metodas, tačiau vien tik šiuo metodu nebuvo įmanoma išgauti gero vertimo – dėl žodžių 

daugiareikšmiškumo, didelių kalbų žodžių tvarkos ir gramatikos sistemų skirtumų ir t. t. Kalbos 

daugiareikšmiškumas buvo didžiausia kliūtis tiek leksiniu lygmeniu, pvz., žodžio 

daugiareikšmiškumas (pvz., ispanų kalbos žodis muñeca į lietuvių kalbą gali būti išverstas ir kaip riešas, 

ir kaip lėlė), tiek sintaksiniu lygmeniu (pvz., anglų kalbos sakinys „The woman saw the car and her husband 
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too.“ į lietuvių kalbą gali būti išverstas dvejopai: „Moteris pamatė automobilį, jos vyras irgi.“ ir „Moteris 

pamatė automobilį, savo vyrą taip pat.“). 

Taisyklinės mašininio vertimo sistemos patobulino pažodinį vertimą; jos buvo grindžiamos ekspertų 

lingvistų parašytomis gramatikomis. Taisyklinės (žiniomis grindžiamos) sistemos analizuoja įvestą 

tekstą ir sukuria tarpinį loginį aprašą, pagal kurį galima generuoti vertimą į verčiamą kalbą. Šių sistemų 

tikslumas labai priklauso nuo išsamių vienakalbių ir dvikalbių leksikonų, papildytų morfologine, 

sintaksine ir semantine informacija, taip pat nuo didelių, kruopščiai parengtų ir išbandytų gramatikos 

ir vertimo taisyklių rinkinių. Taigi, tai didelis ir brangiai kainuojantis procesas, kuris turbūt niekad 

nesibaigs, nes žmogaus kalba ir vertimo procesai iš esmės labai sudėtingi. 

XX a. paskutinio dešimtmečio pabaigoje ir XXI a. pirmojo dešimtmečio pradžioje skaičiavimo 

pajėgumas ir prieiga prie skaitmeninių duomenų padidėjo ir tapo pigesni, todėl pradėjo augti 

susidomėjimas statistinių metodų taikymu mašininiam vertimui. Statistinės arba duomenimis 

grindžiamos mašininio vertimo sistemos automatiškai išgauna vertimo taisykles iš jau išverstų tekstų, 

vadinamų paraleliuoju tekstynu (taip pat vadinamų dvikalbiu tekstynu), kuriame kiekvienas sakinys 

arba segmentas yra sulygiuotas su atitinkamu vertimu į kitą kalbą. Iš sulygiuotų segmentų statistinės 

mašininio vertimo sistemos išmoksta, kokie yra žodžių ar žodžių junginių ryšiai. Svarbūs paralelieji 

tekstynai, dažnai naudoti statistinėms mašininio vertimo sistemoms, yra daugiakalbis Jungtinių Tautų 

tekstynas ir Europos Parlamento tekstynas „Europarl“, kuriame pateikiami Europos Parlamento 

dokumentai 11 kalbų. Duomenimis grindžiamas mašininis vertimas turi daug privalumų ne tik todėl, 

kad reikia mažiau žmogaus pastangų, bet ir todėl, kad jis gali apimti tam tikras kalbos ypatybes (pvz., 

frazeologizmus), kurios nėra įtraukiamos į žiniomis grindžiamas sistemas. Jų trūkumai – apribojimai, 

susiję su žodžių tvarkos skirtumais ir labai vienas nuo kito nutolusių žodžių tarpusavio priklausomybe. 

Tuo, kad žiniomis grindžiamų ir duomenimis grindžiamų sistemų privalumai ir trūkumai dažniausiai 

vienas kitą papildo, išnaudojama taikant hibridinius metodus, kurių atveju derinamos abi 

technologijos. 

Vis dėlto, nuo 2000 iki 2010 m. iš dalies dėl to, kad skaičiavimo ištekliai daug kainuoja, sektoriuje 

dominavo taisyklinės mašininio vertimo sistemos. Vis dar esama įmonių, kurios šiandien siūlo gerus 

taisyklinių sistemų sprendimus, tačiau dažniausiai siūlomi hibridiniai sprendimai. Tik 2010–2012 m. 

„Mozė“(Koehn et al., 2007), nemokama statistinė mašininio vertimo sistema, kurią Komisija finansavo 

daugiausia per tokius projektus kaip „Euromatrix“, „LetsMT!“ ir kt., tapo pamatine sistema, kuria 

grindžiama beveik kiekviena nauja komercinė statistinė mašininio vertimo sistema. Kuriant statistinę 

mašininio vertimo sistemą pereita nuo taisykles surašančių lingvistų prie sulygiuotų tekstynų, kurių 

reikia statistinėms mašininio vertimo sistemoms apmokyti, kaupimo. 

Vertimas yra gerokai labiau paplitusi paslauga, nei bet kuris kitas kalbų technologijų segmentas. 

Profesionalių paslaugų rinkoje vertimo biuruose pamažu, bet užtikrintai pereinama nuo grynai 

žmogaus vertimo prie redaguojamo mašininio vertimo, o kai kurie vertimo biurai taip pat aktyviai kuria 

savo sistemas, pasinaudodami atvirojo kodo programine įranga, tokia kaip „Mozė“. Neautomatizuoto 

žmogaus vertimo sąnaudos tiesiog pernelyg didelės, kalbant apie daugumą prietaikų. Dabartinės 

mašininio vertimo sistemos paprastai pateikia pakankamos kokybės, kad būtų galima suprasti, vertimą, 

nors jo nebūtų galima spausdinti. Norint gauti kokybišką vertimą, vis dar būtinas žmogaus 

redagavimas ir koregavimas. 

Pastaruosius keletą metų jau atrodė, kad statistinės mašininio vertimo sistemos pasiekė tam tikrą 

kokybės lygį, tačiau 2014 m. vėl pasirodė nauja (iš tiesų ne visai nauja) XX a. devintajame dešimtmetyje 

plėtotos dirbtinio intelekto srities paradigma, iš pradžių naudota paveikslėliams apdoroti – neuroniniai 

tinklai. Dirbtinis neuroninis tinklas yra modelis, kurį sukurti įkvėpė žmogaus smegenų funkciniai 

aspektai ir struktūra. Tokie tinklai naudojami siekiant apskaičiuoti ar apytiksliai apskaičiuoti funkcijų 

vertes, kurios gali priklausyti nuo didelio įvedamų duomenų kiekio, paprastai iš anksto nežinomo. Per 

pastaruosius dvejus metus neuroninės mašininio vertimo sistemos padaryto ryškaus proveržio esmė – 

mašinos gebėjimas išmokti iškart susieti visą sakinį, tiek kalboje, iš kurios verčiama, tiek kalboje, į kurią 
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verčiama, užuot vertus pažodžiui, žodį po žodžio, junginį po junginio ar gabaliuką po gabaliuko, kaip 

daryta taikant ankstesnius metodus3. Tai išsprendžia labai vienas nuo kitų nutolusių žodžių 

priklausomybės ir žodžių tvarkos varijavimo problemas, nes sistema iškart išmoksta ištisus sakinius. 

Neuroninės mašininio vertimo sistemos turi ir trūkumų. Neuroniniams tinklams apmokyti reikia labai 

daug duomenų – maždaug milijono sakinių porų ir iki šiol nėra gero sprendimo, kaip išversti retus ar 

nematytus žodžius, nors ir esama kelių pasiūlymų, kaip spręsti šią problemą, pvz., simboliais 

grindžiamu modeliavimu. Kitas didelis trūkumas – norint veiksmingai apmokyti didelius neuroninius 

tinklus reikalinga labai galinga techninė įranga. Jeigu jau statistinėms mašininio vertimo sistemoms 

reikalinga didelio pajėgumo atmintis vertimo modeliams išsaugoti ir kelių branduolių 

mikroprocesoriai, kad savimoka galėtų vykti tuo pačiu metu, neuroninės mašininio vertimo sistemoms 

apmokyti reikalingi moderniausi grafiniai procesoriai (t. y. vaizdą apdorojantys procesoriai). 

Daug sakytinių ir rašytinių pranešimų mašininio vertimo konferencijose šiuo metu skiriama neuroninių 

mašininio vertimo sistemų pažangai ir plėtrai. Stambieji subjektai, tokie kaip „Google“ ir „Microsoft“, 

ieško būdų, kaip panaudoti neuronines mašininio vertimo sistemas savo vertimo paslaugoms, ir ypač 

domisi tuo, ar neuroninės mašininio vertimo sistemos galėtų labai pagerinti vertimo iš Azijos kalbų į 

Europos kalbas ir atvirkščiai sklandumą. Visi ženklai rodo, kad ateinančiais metais galime tikėtis 

didelės mašininio vertimo pažangos. Visai nesenas to įrodymas – 2016 m. rugsėjo 27 d. paskelbtos 

naujienos: „Google teigia, kad jos naujoji dirbtiniu intelektu grindžiama vertimo priemonė verčia beveik 

taip pat kaip vertėjas žmogus“(QUARTZ, 2016). Toliau paaiškinama, kad „Google“ tyrimų komandos 

sukurta dirbtiniu neuroniniu tinklu grindžiama mašininio vertimo sistema jau verslinės produkcijos 

etape, iš pradžių bent jau tam tikrų kalbų poroms. Europos įmonės taip pat jau žengia į savo neuroninių 

mašininio vertimo sistemų produkcijos etapą – šios sistemos užtikrina gerokai geresnę vertimo kokybę 

tiek plačiai paplitusių kalbų atveju (sistema „Systran“), tiek mažiau paplitusių ES kalbų atveju (sistema 

„Tilde“). 

3.1.1.4 Gestų kalbų technologijos 

Gestų kalbos yra tokios lingvistinės sistemos, kuriose vietoj sakytinės išraiškos, kuria perteikiama 

prasmė, vartojami sutartiniai ženklai, daromi rankomis, kūnu ir veido išraiška. Didelis skirtumas tarp 

gestų ir sakytinių kalbų yra tai, kad gestų kalbai reikalinga trimatė erdvė, kurioje pasireiškia gramatinė 

funkcija, o žodinei išraiškai būdinga linijinė struktūra. 

Šalyje gali būti vartojama ne viena gestų kalba, kaip ir ne viena sakytinė kalba. Pavyzdžiui, Belgijoje 

vartojamos dvi gestų kalbos (prancūziškoji gestų kalba ir olandiškoji gestų kalba), taip yra ir Ispanijoje 

(ispaniškoji gestų kalba ir kataloniškoji gestų kalba). Be to, šalyse, kuriose vartojama ta pati sakytinė 

kalba, kartais vartojamos skirtingos gestų kalbos, pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje. Taip yra 

dėl gestų kalbų vystymosi istorijos, kuri skiriasi nuo sakytinės kalbos vystymosi istorijos. 

Panašiai kaip ir sakytinių kalbų atveju gestų kalbų technologijos mėgina apimti abi dialogo kryptis: 

gestų kalbos generavimą ir gestų kalbos atpažinimą. Speciali sritis, apimanti abu veiksmus, vadinama 

automatizuotu gestų kalbos vertimu.  

 Gestų kalbos generavimas yra specifinis multimodalinės natūraliosios kalbos generavimas, 

kuriam reikalingi keli lingvistinės išraiškos kanalai. Esama gestų animacijos ir kitų 

komunikacijos ženklų, kuriuos nėra lengva užkoduoti tekstinėmis eilutėmis, programų. Norint 

pateikti sugeneruotą gestų kalbos išraišką, gali būti naudojamasi gestais kalbančiais avatarais. 

 Gestų kalbos atpažinimas tebėra didelis iššūkis reginčiosios kompiuterijos ir žmogaus bei 

kompiuterių interakcijos srityje. 

                                                           

3 Kitas perversmas – neuroninės mašininio vertimo sistemos. Dave Landan tinklaraštis, 2016 m. gegužės mėn. 
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 Automatizuoto gestų kalbos vertimo tikslas – išversti sakytinę (arba rašytinę) kalbą į gestų 

kalbą ir atvirkščiai, pvz., anglų kalbą į amerikietiškąją gestų kalbą. 

Specialios gestų kalbų technologijos susijusios su dar didesniais iššūkiais, nei standartinės kalbų 

technologijos, tačiau jos gali turėti nepaprastai didelę įtaką tam, ar kurčias asmuo galės gauti žinių, 

informacijos ir paslaugų. 

3.1.2 Lingvistiniai ištekliai ir duomenys 

3.1.2.1 Tekstynai 

Žinoma, kalbos technologijoms būtinas tekstas (skaitmeniniu formatu). Didelis skaitmeninių tekstų, 

surinktų tam tikru tikslu arba tiesiog surinktų kaip pakliuvo, rinkinys bendru sutarimu vadinamas 

tekstynu (daugiskaita – tekstynais). Statistinės sistemos apmokomos su tekstynais (šis procesas dar 

vadinamas mašinos savimoka). Tekstynus gali sudaryti neapdoroti tekstai, tačiau juose taip pat gali būti 

lingvistinių žymų, susijusių su tekstu. Tipiški lingvistinių žymų pavyzdžiai yra kalbos dalių žymos ir 

lemos (arba pagrindinės žodžio formos). 2 paveikslėlyje palyginamas neanotuotas Brauno tekstyno 

fragmentas ir kalbos dalių žymomis (su morfologine ir sintaksine informacija) anotuotas fragmentas. 

 

2 paveikslėlis. Neanotuotas Brauno tekstyno fragmentas ir kalbos dalių žymomis (su morfologine 
ir sintaksine informacija) anotuotas fragmentas 

 

Šaltinis: Brauno (Brown) tekstynas 

 

Kai kurie tekstynai anotuoti tolesnių struktūruotų lingvistinės analizės lygmenų žymomis. Ypač tam 

tikri mažesni tekstynai gali būti anotuoti sintaksinėmis žymomis. Tokie tekstynai paprastai vadinami 

sintaksiškai anotuotais tekstynais (angl. syntactic treebanks). Šie tekstynai paprastai mažesni ir turi 

maždaug vieną – tris milijonus žodžių, nes labai sudėtinga užtikrinti, kad visas tekstynas būtų visiškai 

ir nuosekliai anotuotas, t. y. žmogaus peržiūrėtas. Kiti lingvistinės struktūrinės analizės lygmenys taip 

pat galimi, įskaitant morfologines, semantines ir pragmatines žymas. 3 paveikslėlyje pateikiamas 

anotuotas sakinys iš Pensilvanijos universiteto sintaksiškai anotuoto tekstyno (Penn TreeBank). Šis 

tekstynas yra populiariausias sintaksiškai anotuotas anglų kalbos tekstynas, kuriuo dažnai 

naudojamasi statistinėms sintaksinio anotavimo priemonėms apmokyti. 
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3 paveikslėlis. Anotuotas sakinys iš Pensilvanijos universiteto sintaksiškai anotuoto tekstyno 
(Penn TreeBank) 

 

Šaltinis: Pensilvanijos universiteto sintaksiškai anotuotas tekstynas (Penn TreeBank) 

 

Tekstynai taip pat gali būti garso įrašų (garsynai) ir garso ir vaizdo įrašų formos. Tokios rūšies ištekliais 

naudojamasi, pvz., kuriant sakytinės kalbos technologijas. Multimodalinių tekstynų anotavimas apima 

transkripcijas su nurodytu laiku (laiko kodais) ir lingvistinį transkripcijų anotavimą.  

Gestų kalbos tekstynams reikalinga įrašyti trimatį gestų kalbos vaizdą, todėl šių kalbų anotavimas 

sudėtingas ir brangus. Todėl gestų kalboms išteklių labai trūksta. Daugumos Europos gestų kalbų 

tekstynų visiškai nėra. Dauguma esamų gestų kalbų tekstynų iš esmės sudaryti iš anotuotų vaizdo 

įrašų, pvz., NCSLGR tekstynas (Nacionalinio gestų kalbos ir gestų išteklių centro tekstynas) ir BSL 

tekstynas (Britų gestų kalbos projekto tekstynas), kuriam panaudota ELAN priemonė, siekiant sukurti 

sudėtingas vaizdo ir garso išteklių žymas. Iš nagrinėtos literatūros matyti, kad buvo mėginimų sukurti 

paraleliuosius tekstinius gestų kalbos tekstynus, pvz., vokiečių RWTH-PHOENIX-Weather tekstyną. 

Visgi, bendrai imant, didelių daugiakalbių paraleliųjų gestų kalbų tekstynų nėra. Tai didelė kliūtis gestų 

kalbų moksliniams tyrimams ir visų pirma gestų kalbos mašininiam vertimui (Efthimiou et al., 2009). 

 

4 paveikslėlis. ELAN failo nuotrauka 

 

Šaltinis: britų gestų kalbos tekstyno projektas 
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3.1.2.2 Leksikonai ir ontologijos 

Drauge su anotuotais tekstynais, kiti vertingi lingvistiniai ištekliai yra žodynai ir ontologijos. Imant 

plačią apibrėžtį, skaitmeninis žodynas (leksikonas) yra įrašų (paprastai pavienių žodžių ar 

daugiažodžių junginių) sąrašas, kuris gali būti papildytas kita informacija. Išsamusis leksikonas yra 

išsamių leksikos duomenų bazė, apimanti visas fleksines, kaitomas, linksniuojamas ar asmenuojamas 

kalbos žodžių formas. Priešingai nei įprasti žodynai, kuriuose surašomos tik kanoninės formos (bazinės 

leksemos), pvz., valgyti, išsamusis leksikonas apima visas fleksines formas, pvz., valgydamas, valgytas, 

valgė. Morfologiškai sudėtingos kalbos, tokios kaip ispanų kalba, gali turėti šimtus kiekvieno 

veiksmažodžio fleksinių formų, be kita ko, gali turėti ir proklitikų. Kaip ir tekstynai, žodynai gali būti 

žmogaus anotuoti. Pvz., polinėmis žymomis (pvz., veiksmažodis gerėti pažymėtas kaip teigiamas, o 

blogėti pažymėtas kaip neigiamas) anotuotas leksikonas gali būti naudojamas sentimentų ar nuomonės 

analizei. 

Ontologijos yra daug labiau struktūruotos nei žodynai. Ontologijoje įrašai (paprastai vadinami 

esybėmis) yra hierarchiškai struktūruoti ir sudaro grupes ir pogrupius. Taip pat nurodomos jų savybės 

ir tarpusavio ryšiai. Teminę ontologiją sudaro sąvokos, priklausančios tam tikrai žinių sričiai, o 

pamatinė ontologija (taip pat vadinama pirmine ontologija) yra bendro pobūdžio objektų, kuriuos 

paprastai galima įtraukti į pačias įvairiausias temines ontologijas, modelis. Ontologiją paprastai sudaro 

pamatinis glosarijus, į kurį įtraukiami terminai ir susiję objektų aprašymai pagal tai, kaip tie terminai 

vartojami įvairiuose atitinkamos srities rinkiniuose. Žodžių tinklas yra tam tikra lingvistinė ontologija, 

kurioje žodžiai sugrupuoti į sinonimų grupes (sinsetus) ir nurodyti ryšiai tarp sinonimų grupių arba 

sinonimų grupės žodžių tarpusavio ryšiai. Kalbų technologijų prietaikoms tokie žodžių tinklai yra labai 

naudingi ištekliai. Nors anglų kalbos žodžių tinklas yra gerokai išsamesnis nei bet kurie kiti tinklai, 

esama daugiau kaip 200 kalbų žodžių tinklų. 

3.1.2.3 Lingvistiniai ištekliai ir duomenys mašinos savimokos procese 

Kalbos ištekliai reikalingi tam, kad būtų galima sukurti gimtosios kalbos priemones – tiek taisyklines, 

tiek mašinos savimokos sistemas. Mašinos savimoka, grindžiama žmogaus anotuotais duomenimis, 

vadinama kontroliuojamąja savimoka, o neapdorotais duomenimis grindžiama savimoka yra 

nekontroliuojamoji savimoka. Žmogaus atliekamas anotavimas brangiai kainuoja, todėl vis dažniau 

linkstama prie nekontroliuojamosios savimokos ir naudojami vis didesni neanotuotų duomenų 

rinkiniai. Vis dėlto, siekiant užtikrinti bent minimalią kokybę, daugumai gimtosios kalbos technologijų 

užduočių reikalinga bent tam tikro masto kontroliuojamoji savimoka, kurią papildo labai dideliais 

tekstynais grindžiama nekontroliuojamoji savimoka. Tai reiškia, kad siekiant sukurti kokios nors kalbos 

technologijas, būtini du dalykai: anotuoti tos kalbos ištekliai (tekstynai, leksikonai, ontologijos) ir 

prieiga prie didelių tos kalbos duomenų kiekių. 

Šiuo metu matome, kaip sparčiai iš naujo plėtojasi dirbtinio intelekto ir su juo susijusios sritys, tokios 

kaip gimtosios kalbos technologijų sritis. Visgi dirbtinio intelekto kokybė labai priklauso nuo duomenų 

kokybės (Vanian, 2016). Neatsitiktinai šioje srityje pirmauja didžiosios įmonės, tokios kaip „Google“, 

„Facebook“ ir „Microsoft“, naudojančios su dirbtiniu intelektu susijusius metodus kompiuteriams 

apmokyti, kad jie galėtų atpažinti nuotraukose esančius objektus ir suprasti žmogaus kalbą. Šios įmonės 

gali apmokyti savo kompiuterius, kad jie galėtų atlikti tokias sudėtingas užduotis, daugiausia dėl to, 

kad turi milžiniškus kiekius reikalingų duomenų. Kalbant apie konkurenciją, būtent duomenys, 

kuriuos turi šios įmonės, yra daug svarbesni už dabartinę dirbtinio intelekto programinę įrangą, kurią 

jos naudoja ir pateikia visuomenei. Iš tiesų, pasak IBM Vatsono dirbtinio intelekto paslaugos padalinio 
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generalinio direktoriaus David Kenny, tik 20 proc. pasaulio informacijos saugoma internete, tačiau 

80 proc. šios informacijos privačiai saugo įmonės ir organizacijos4. 

Kaip 2006 m. teigė Jungtinės Karalystės matematikas ir įmonės „Tesco“ klubo kortelės sistemos 

architektas Clive Cumby: „Duomenys yra naujoji nafta. Ji vertinga, bet neperdirbtos iš tikrųjų 

nepanaudosi. Ją reikia perdirbti į dujas, plastiką, chemines medžiagas ir t. t., kad būtų sukurta vertinga 

medžiaga, užtikrinanti pelningą veiklą. Taip ir su duomenimis – kad jie būtų vertingi, juos reikia 

sugrupuoti ir išanalizuoti.“5 O gimtosios kalbos technologijos yra analizės procesui būtina priemonė. 

Dauguma GKT tobulėja pirmiausia dėl galimybės gauti ir turėti vis daugiau ir tinkamesnių lingvistinių 

duomenų. Galimybių gauti tokių duomenų stoka trukdo GKT technologinei plėtrai. Duomenų 

įsigijimas ir naudojimasis jais gali priklausyti nuo kalbų technologijų sektoriaus ir įvairių subjektų, 

kurie naudoja tuos duomenis, kurie jiems priklauso ir kuriems jie yra reikalingi, bendradarbiavimo. 

Glaudus sektoriaus ir duomenų savininkų bendradarbiavimas būtinas. Be to, tokių duomenų 

naudojimo reglamentavimas turėtų būti gerokai švelnesnis ir turėtų būti užtikrinta, kad pagrindiniai 

kalbos ištekliai (anotuoti tekstynai, leksikonai ir ontologijos) būtų standartizuoti ir kad jais būtų 

dalijamasi atviroje aplinkoje. 

3.1.3 Technologinis atotrūkis tarp anglų kalbos ir kitų kalbų 

2010–2012 m. META-NET konsultacinių dokumentų serijoje „Europos kalbos skaitmeniniame 

amžiuje“6 pateikiamas sistemingas visų Europos kalbų lingvistinių ypatybių tyrimas ir naujausi 

duomenys apie šių kalbų technologinę paspirtį. 31-ame mokslinių darbų rinkinyje pateikiamame 

tyrime, kurį atliko daugiau kaip 200 ekspertų, įvertinta kiekvienos kalbos technologinė paspirtis 

keturiose skirtingose srityse: automatizuoto vertimo, interakcijos sakytine kalba, teksto analizės ir 

kalbos išteklių prieinamumo. 

Tyrimo objektas – 30 Europos kalbų (įeina visos 24 oficialiosios ES kalbos): airių, anglų, baskų, bulgarų, 

čekų, danų, estų, galisų, graikų, islandų, ispanų, italų, katalonų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, 

maltiečių, norvegų, olandų, prancūzų, portugalų, rumunų, serbų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, 

vengrų ir vokiečių. 

Kiekvienos kalbos technologinė paspirtis priskirta prie tam tikros grupės pagal penkiabalę sistemą: 1 – 

labai išplėtota technologinė paspirtis, 2 – gerai išplėtota technologinė paspirtis, 3 – vidutiniškai išplėtota 

technologinė paspirtis, 4 – fragmentiškai išplėtota technologinė paspirtis, 5 – menka technologinė 

paspirtis arba jos visai nėra. Skirstyta pagal šiuos pagrindinius kriterijus: 

● mašininis vertimas: esamų technologijų kokybė, aprėpiamų kalbų porų skaičius, kalbos reiškinių 

ir teminių sričių aprėptis, paraleliųjų tekstynų kokybė ir dydis, prietaikų kiekis ir įvairovė; 

● sakytinės kalbos apdorojimas: esamų sakytinės kalbos atpažinimo ir sintezės technologijų 

kokybė, apimamų teminių sričių skaičius, esamų tekstynų skaičius ir dydis, prieinamų prietaikų 

kiekis ir įvairovė; 

● teksto analizė: esamų technologijų kokybė ir aprėptis (morfologija, sintaksė, semantika), kalbos 

reiškinių ir teminių sričių aprėptis, prieinamų prietaikų kiekis ir įvairovė, (anotuotų) tekstynų 

kokybė ir dydis, leksinių išteklių ir gramatikų kokybė ir aprėptis; 

                                                           

4 Žodinis pranešimas dirbtinio intelekto klausimų darbo grupėje Aspene, JAV Kolorado valstijoje, per asociacijos 
Fortune metinę proveržio technologijų konferenciją (2016 m. liepos 11–13 d.). 

5 Pirmą kartą ši mintis išsakyta 2006 m. Kelogo vadybos aukštojoje mokykloje vykusiame ANA vyresniųjų 
rinkodarininkų suvažiavime. 

6 http://www.meta-net.eu/whitepapers  

http://www.meta-net.eu/whitepapers
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● ištekliai: rašytinės kalbos, sakytinės kalbos ir paraleliųjų tekstynų kokybė ir dydis, leksinių išteklių 

ir gramatikų kokybė ir aprėptis. 

2014 m. atliktas papildomas tyrimas (Rehm et al., 2014) siekiant apimti regionines ir mažiau paplitusias 

kalbas, kurios nebuvo įtrauktos į 2012 m. tyrimą. Tais metais taip pat paskelbtas konsultacinis 

dokumentas dėl valų kalbos. Į išplėstą tyrimą neįtrauktos kalbos, neišvardytos (Ethnologue, 2013), 

kuriomis kalba mažiau kaip 100 000 vartotojų, ir ne Europos kilmės kalbos. Bendras lygintų kalbų 

sąrašas pateikiamas 2 lentelėje. Kalboms, neįtrauktoms į 2012 m. tyrimą (lentelėje jos pažymėtos 

kursyvu), skirtų specialių konsultacinių dokumentų nėra. 

2 lentelė. Į išplėstą palyginamąjį tyrimą įtrauktos kalbos 

Kalba Vartotojų skaičius Konsultacinis dokumentas (nuoroda) 

albanų 7 436 990  

astūrų 110 000  

baskų 657 872 Hernáez et al, 2012 

bosnių 2 216 000  

bretonų 225 000  

bulgarų 6 795 150 Blagoeva et al, 2012 

katalonų 7 220 420 Moreno et al, 2012 

kroatų 5 533 890 Tadić et al, 2012 

čekų 9 469 340 Bojar et al, 2012 

danų 5 592 490 Pedersen et al, 2012 

olandų 22 984 690 Odijk, 2012 

anglų 334 800 758 Ananiadou et al, 2012 

estų 1 078 400 Liin et al, 2012 

suomių 4 994 490 Koskenniemi et al, 2012 

prancūzų 68 458 600 Mariani et al, 2012 

fryzų 467 000  

friulių 300 000  

galisų 3 185 000 García-Mateo ir Arza, 2012 

vokiečių 83 812 810 Burchardt et al, 2012 

graikų 13 068 650 Gavrilidou et al, 2012 

hebrajų 5 302 770  
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Kalba Vartotojų skaičius Konsultacinis dokumentas (nuoroda) 

vengrų 12 319 330 Simon et al, 2012 

islandų kalba 243 840 Rögnvaldsson et al, 2012 

airių 106 210 Judge et al, 2012 

italų 61 068 677 Calzolari et al, 2012 

latvių 1 472 650 Skadiņa et al, 2012 

limburgiečių 1 300 000  

lietuvių 3 130 970 Vaišnienė ir Zabarskaitė, 2012 

liuksemburgiečių 320 710  

makedonų 1 710 670  

maltiečių 429 000 Rosner ir Joachimsen, 2012 

norvegų 4 741 780 Smedt et al, 2012a; Smedt et al, 2012b 

oksitanų 2 048 310  

lenkų 39 042 570 Miłkowski, 2012 

portugalų 202 468 100 Branco et al, 2012 

rumunų 23 623 890 Trandabăț et al, 2012 

romų 3 017 920  

škotų 100 000  

serbų 9 262 890 Vitas et al, 2012 

slovakų 5 007 650 Šimková et al, 2012 

slovėnų 1 906 630 Krek, 2012 

ispanų 405 638 110 Melero et al, 2012 

švedų 8 381 829 Borin et al, 2012 

turkų 50 733 420  

valakų romų 540 780  

valų 536 890 Evas, 2014 

jidiš 1 510 430  

Šaltinis: Rehm et al., 2014 
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3 lentelėje matyti kiekvienos iš 30 kalbų, įtrauktų į 2012 m. išsamų tyrimą, technologinės paspirties lygis 

keturiose kalbos technologijų srityse: mašininio vertimo, sakytinės kalbos apdorojimo, teksto analizės 

ir kalbos išteklių7. 

3 lentelė. 30 Europos kalbų technologijų padėtis keturiose skirtingose srityse 

Technologijos Gerai 

išplėtota 

technologinė 

paspirtis 

Vidutiniškai 

išplėtota 

technologinė 

paspirtis 

Fragmentiškai 

išplėtota 

technologinė 

paspirtis 

Menka technologinė paspirtis 

arba jos visai nėra 

Mašininis 

vertimas 

anglų prancūzų, ispanų italų, lenkų, 

katalonų, rumunų, 

olandų, vengrų, 

vokiečių 

airių, baskų, 

bulgarų, čekų, 

danų, estų, 

galisų, islandų, 

graikų, kroatų, 

latvių, lietuvių, 

maltiečių, norvegų, 

portugalų, serbų, 

slovakų, 

slovėnų, 

suomių, švedų, valų 

Sakytinė kalba 

anglų čekų, ispanų, 

italų, olandų, 

portugalų, 

prancūzų, 

suomių, vokiečių 

airių, baskų, 

bulgarų, danų, 

estų, galisų, 

graikų, katalonų, 

lenkų, norvegų, 

serbų, slovakų, 

slovėnų, švedų, 

vengrų 

islandų, kroatų, 

latvių, lietuvių, 

maltiečių, rumunų, valų 

Teksto analizė 

anglų ispanų, italų, 

olandų, prancūzų, 

vokiečių 

baskų, bulgarų, 

čekų, danų, 

galisų, graikų, 

katalonų, lenkų, 

norvegų,  

portugalų, 

rumunų, slovakų, 

slovėnų, suomių, 

švedų, vengrų 

airių, estų, 

islandų, kroatų, 

latvių, lietuvių, 

maltiečių, serbų, valų 

Kalbos ištekliai 

anglų čekų, ispanų, 

italų, lenkų, 

olandų, prancūzų, 

švedų, vengrų, 

vokiečių 

baskų, bulgarų, 

danų, estų, 

galisų, graikų, 

katalonų, kroatų, 

norvegų, portugalų, 

rumunų, slovakų 

slovėnų, serbų, 

suomių 

airių, islandų, 

latvių, lietuvių, 

maltiečių, valų 

 

Šaltinis: lentelė sudaryta pagal META-NET konsultacinių dokumentų serijoje pateikiamus duomenis 

                                                           

7 Pažymėtina, kad visos 17 kalbų, įtrauktų į išplėstą 2014 m. tyrimą, išvardytos paskutiniame stulpelyje (menka 
technologinė paspirtis arba jos visai nėra). 
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Nors reikėtų išsamesnės analizės, palyginimas rodo, kad Europos kalbų technologinė paspirtis labai 

skiriasi. Nors esama kokybiškos kelių kalbų ir tam tikrų prietaikų sričių programinės įrangos ir išteklių, 

matyti esminis kitų (dažniausiai mažiau paplitusių) kalbų atotrūkis. 21 iš 30 tirtų kalbų skaitmeninė 

paspirtis geriausiu atveju yra menka arba jos visai nėra. 5 paveikslėlyje grafiškai pavaizduotas 

kiekvienos kalbos mašininio vertimo paspirties lygis. 

 

5 paveikslėlis. Įvairių kalbų mašininio vertimo paspirties lygis 

 

Šaltinis: dokumentas „Language as a Data Type – Strategic Research and Innovation Agenda for the Multilingual 

Digital Single Market“ (0.9 versija), 2016 m. liepos mėn. 

 

Per 2012 m. Europos kalbų dieną (2012 m. rugsėjo 26 d.) išplatintas prie pirminės konsultacinių 

dokumentų serijos publikacijos pridėtas spaudos pranešimas pavadinimu „Mažiausiai 21 Europos kalbai 

gresia išnykimas skaitmeninėje erdvėje“. Imant tarptautiniu mastu, šis pranešimas paminėtas daugiau kaip 

600 kartų (laikraščiuose, tinklaraščiuose, radijo ir televizijos interviu ir kt.) (Rehm et al., 2014). Tai rodo, 

kad Europai jos kalbos labai svarbios, kad jai jos labai rūpi ir kad ją tikriausiai labai sudomintų 

pasiūlymas sukurti solidžią kalbų technologijų bazę, kuri padėtų įveikti kalbos barjerą. Keliose 

valstybės narėse, pvz., Latvijoje ir Lietuvoje, tyrimas paskatino pradėti tikslinius projektus ir 

nacionalines programas, kuriais siekiama pagerinti nacionalinės kalbos technologinę paspirtį. 

Kaip rodo 3 lentelė, visos kalbos be išimties atsilieka nuo anglų kalbos technologinės plėtros. 

Atsižvelgiant į visuotinį anglų kalbos dominavimą visais lygmenimis, tai nieko stebėtina. Šį faktą gerai 

parodo organizacijos „W3Techs“8 pateikti interneto svetainėse vartojamų kalbų duomenys, žr. 

6 paveikslėlyje parodytos turinio kalbų vartojimo tendencijos nuo 2011 m. sausio mėn. iki 2016 m. spalio 

mėn. 

 

                                                           

8 https://w3techs.com/technologies/overview/content_language/all. 

https://w3techs.com/technologies/overview/content_language/all
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6 paveikslėlis. Interneto svetainėse vartojamos kalbos (internetinių svetainių procentinėmis 
dalimis) 

 

Šaltinis: organizacija „W3Techs“ 

 

Matyti dvi tendencijos: didžiulis atotrūkis tarp anglų kalbos ir kitų plačiai paplitusių kalbų vartojimo 

(parodytos tik tos kalbos, kurios vartojamos bent 1 proc. svetainių) ir lėtas šio atotrūkio mažėjimas laikui 

bėgant – tai patvirtina, kad ateitis galbūt bus daugiakalbė. Pasak (LT-Innovate, 2013, page 12), „lingua 

franca era baigiasi. Skaitmeniniame pasaulyje interakcija įvairiomis kalbomis nebėra šalutinė funkcija.“ 

Kaip rodo duomenys, interneto ekosistemoje dominuoja ne Europos įmonės (daugiausia JAV). Kaip 

matyti iš sudaryto įmonių reitingo Alexa (2016), pasaulio lankomiausių svetainių dvidešimtuke nėra nė 

vienos ES šalies svetainės. Pusės jų originalo kalba yra anglų, nes jos sukurtos amerikiečių įmonių, o 

kitos pusės originalo kalba —kinų, rusų arba japonų. Šios svetainės yra pagrindiniai piliečių ir įmonių 

prieigos prie skaitmeninių išteklių vartai (komunikacijos priemonės, paieškos sistemos, e. prekybos 

platformos, socialiniai tinklai, skaitmeninis turinys ir kt.) ir todėl gali būti laikomos tinkamu rodikliu, 

parodančiu užsienio įmonių požiūrį į Europos daugiakalbystę interneto ekosistemoje. Lokalizavusios 

savo produktus ir paslaugas rinkose, kuriose jos veikia, vartojamomis kalbomis, įmonės tampa 

aktyviomis GKT gamintojomis ir vartotojomis. Interneto milžinių įmonių naudojamos GKT kuriamos 

pačiose įmonėse arba (dažnesnis atvejis) gaunamos įsigijus specializuotas įmones. Keturių pagrindinių 

interneto įmonių („Google“, „Facebook“, „Apple“ ir „Microsoft“) pirkimų analizė rodo, kad vykdoma 

intensyvi pirkimo veikla. Per pastaruosius 10 metų9 šios įmonės įsigijo daugiau kaip 20 GKT įmonių, 

daugiausia amerikietiškų, siekdamos apsirūpinti jų produktams ir paslaugoms reikalingais 

daugiakalbystės ištekliais. Vos kelių interneto subjektų vykdomas tokio masto pirkimas, išsamiau 

aptariamas 3.1.4 skyriuje, rodo strateginį vaidmenį, tenkantį GKT įmonėms interneto srityje, ir 

amerikiečių paslaugų įmonių dominavimą. Šios paslaugų įmonės naudojasi interneto milžinių įmonių 

veiklos sinergija, nes jos priklauso tai pačiai startuolių ekosistemai, veikia toje pačioje vietovėje (pvz., 

Silicio slėnyje) ir į jas investuoja paprastai tie patys investuotojai. 

                                                           

9 Apytikriai duomenys, remiantis įmonių svetainėse ir Vikipedijoje pateikiama informacija. 
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Vos kelių subjektų dominavimas interneto ekosistemoje turi neigiamų pasekmių mažiau paplitusioms 

kalboms, nes interneto paslaugų ir turinio lokalizacija mažiau paplitusiomis kalbomis gali būti 

ekonominiu požiūriu nepelninga, o vis labiau didėjančios konkurencijos sąlygomis įmonės turi stengtis 

išgauti kuo didesnį pelną. Mažesnis mažiau paplitusių kalbų rinkų dydis, paslaugų ir turinio 

lokalizacijos sąnaudos ir paraleliųjų tekstynų stoka trukdo automatizuoti vertimo procesą, taigi, labai 

sumažina interneto įmonių suinteresuotumą teikti paslaugas tomis kalbomis. Norint atskleisti šį 

reiškinį, išnagrinėta, kokiomis kalbomis prieinamos su 20 lankomiausių svetainių, kuriose lankosi ES 

gyventojai, susijusios 12 interneto paslaugų, kurias teikia tam tikros didžiausios interneto įmonės. 

Pasirinkome kalbas, įtrauktas į „Eurobarometro“ europiečių ir jų kalbų tyrimą (European Commission, 

2014a), apimantį ES piliečių ir migrantų dažniausiai vartojamas kalbas. Analizės rezultatai pateikiami 

7 paveikslėlyje. 
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7 paveikslėlis. Pasirinktų interneto paslaugų prieinamumas įvairiomis kalbomis 

 

Šaltinis: autorių surinkti duomenys, remiantis svetainėse pateikiama informacija 

 

Nagrinėtos interneto paslaugos blogiausiai palaikomos mažiau paplitusiomis kalbomis (pvz., airių, 

liuksemburgiečių, maltiečių, škotų gėlų ir valų). Iš tiesų, remiantis pirmiau pateiktų META-NET tyrimo 

rezultatų analize, galima daryti išvadą, kad vienas pagrindinių technologinio atotrūkio veiksnių yra 

tam tikros kalbos vartotojų skaičiaus ir prieinamų tos kalbos technologijų kiekio ir kokybės koreliacija. 

Verslo požiūriu ši veikla įmonėms tiesiog nepelninga, todėl jos neinvestuoja į sudėtingų kalbos, kurią 

vartoja mažai ar labai mažai vartotojų, technologijų plėtrą. 
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Nors interneto paslaugų prieinamumas kuria nors kalba susijęs su tos kalbos vartotojų skaičiumi, šį 

prieinamumą užtikrinančių kalbos technologijų ekonominiai aspektai nėra tiesiogiai susiję su ES 

piliečiais. Kalbos technologijų sąnaudas padengia internetinių paslaugų teikėjai, siūlantys tas paslaugas 

nemokamai arba už abonentinį mokestį. Taigi, kalbos technologijų ekonominiai aspektai nėra nei 

piliečių, nei jas įsigyti finansiškai pajėgių didžiųjų įmonių problema, tačiau tai didelė problema MVĮ, 

kurios norėtų išversti savo internetines paslaugas ir negali padengti tokio vertimo sąnaudų. 

Nepaisant technologijų išteklių ir paslaugų prieinamumo kitomis, ne labiausiai paplitusiomis, kalbomis 

stokos, regioninės ir mažiau paplitusios kalbos vis dažniau vartojamos internete, ypač socialiniuose 

tinkluose. Tai, kad mažiau paplitusios kalbos vis dažniau vartojamos, gali tapti labai svarbiu veiksniu, 

skatinančiu kalbų technologijų paklausą artimiausiu metu. Vykdant Skaitmeninės kalbų įvairovės 

projektą10, šiuo metu nagrinėjamos iš bendrijos kilusios iniciatyvos, kuriomis siekiama padaryti 

internetą kalbos požiūriu įvairesnį. 

Kad technologinis atotrūkis būtų panaikintas, reikėtų vykdant politiką užtikrinti, kad būtų skatinama 

kitų Europos kalbų (ne anglų), ypač mažiau paplitusių kalbų ar kalbų, kurioms neturima pakankamai 

išteklių, technologinė plėtra, ir skatinti skaitmeninėmis priemonėmis išsaugoti kalbą. Ne visos šalys turi 

reikiamų ekspertinių žinių ar žmogiškųjų išteklių, kad galėtų užtikrinti savo kalbų technologinę 

paspirtį. Pavyzdžiui, Islandijoje nė viename Islandijos universitete ar kolegijoje nėra nė vienos su kalbos 

technologijomis susijusios darbo vietos ir yra tik viena šioje srityje dirbanti įmonė (Helgadóttir & 

Rögnvaldsson, 2013). Todėl svarbu užtikrinti metodikos, metodų ir priemonių perdavimą, kad tokios 

šalys kaip Islandija, plėtodamos savo kalbos išteklius, galėtų kuo labiau pasinaudoti kitose šalyse 

atliktais mažiau paplitusių kalbų moksliniais tyrimais. Pagrindinių visų Europos vartojamų kalbų 

technologijų ir išteklių nepriklausomumo užtikrinimas yra ne tik kelių savo pajėgumus suvienijančių 

šalių uždavinys, bet ir iššūkis visai Europai. Jį derėtų tinkamai įveikti, kad būtų išvengta skaitmeninės 

atskirties ir užtikrinta verslo plėtra ateityje. 

3.1.4 Kalbų technologijų moksliniai tyrimai ir sektorius Europoje 

Europa turi stiprią mokslinę kalbų inžinerijos ir technologijų bazę; nestinga ir naujų novatorių. Kaip 

nurodyta asociacijos „LT-Innovate“ (2012) pranešime, daug kalbų technologijų sektoriaus rinkos 

lyderių turi gilių pradinių sąsajų su Europa: SAP yra analitinių prietaikų rinkos lyderė, „Hewlett 

Packard“ įsigyta Jungtinės Karalystės įmonė „Autonomy“ – viena pirmųjų įmonių paieškos, 

pasinaudojant kalbų technologijomis, segmento lyderių, Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi SDL – vertimo 

programinės įrangos rinkos lyderė, o „Systran“ (Prancūzija) – viena pirmųjų mašininio vertimo lyderių. 

Didelė dalis dabartinių sakytinės kalbos technologinių sprendimų taip pat grindžiami pirmiausia 

Europoje sukurtomis technologijomis, nors jos dabar priklauso JAV įmonei „Nuance“. 

Europoje esama ilgalaikės mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros tradicijos – joje yra daugiau kaip 

800 mokslinius ir technologinius Europos kalbų tyrimus atliekančių centrų (META technology council, 

2012). Europos Sąjunga finansuoja didelius projektus, tokius kaip „EuroMatrix“, kuriuos vykdant atlikti 

pamatiniai moksliniai tyrimai ir sukurti baziniai ištekliai, siekiant sukurti kokybiškus kelių Europos 

kalbų technologinius sprendimus. Europos kalbų technologijų mokslinių tyrimų srityje jau pasiekta 

nemažai išskirtinių laimėjimų. Pavyzdžiui, nuo 2013 m. ES vertimo tarnybos naudojasi atvirojo kodo 

mašininio vertimo programine įranga „Moses“, iš esmės sukurta vykdant Europos mokslinių tyrimų 

projektus. Be to, didelį poveikį turėjo ir nacionalinis finansavimas. Pavyzdžiui, dėl Vokietijos švietimo 

ir mokslinių tyrimų ministerijos 1993–2000 m. finansuoto projekto „Vermobil“ Vokietija sakytinės 

kalbos vertimo srityje tuo metu pralenkė visus kitus. 

                                                           

10 http://www.dldp.eu/. 

http://www.dldp.eu/
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Visgi šio finansavimo rezultatai labai nevienodi. Viena vertus, jis davė teigiamų rezultatų – remiami 

moksliniai tyrimai universitetuose ir mokslinių tyrimų centruose, susikūrė grupės ir tarptautinės 

mokslinės bendrijos, sukurtos inovacijos ir plačiai naudojamos platformos, tokios kaip mašininio 

vertimo sistema „Moses“. Kita vertus, kalbant apie neigiamą pusę, šis finansavimas iš esmės 

nepaskatino Europos sektoriaus investuoti į GKT. Taigi, Europoje atsirado tendencija vykdyti izoliuotą 

mokslinių tyrimų veiklą, kuri neturi tokio didelio poveikio rinkai, užuot rėmusis svarbiais viešosiomis 

lėšomis finansuotų GKT projektų rezultatais ir sėkmingais jų pavyzdžiais. 

Viena pažymėtina išimtis – jau minėta sistema „Moses“. TAUS atliktas mokslinis tyrimas (Achim 

Ruopp & Jaap van der Meer, 2015) parodė, kad Europos mokslinių tyrimų finansavimas, padėjęs sukurti 

atvirojo kodo mašininio vertimo priemonę „Moses“, atvėrė naujas kalbų technologijų verslo galimybes, 

nes įmonėms atsirado galimybė sumažinti turinio vertimo sąnaudas, visų pirma tokiose srityse kaip 

techninė pagalba. Šis sąnaudų sumažėjimas padėjo įmonėms išplėsti kalbų aprėptį ir pasiekti klientus 

įvairių kalbų rinkose, kurios neprieinamos tradiciniais vertimo būdais. Esama aiškios ilgalaikės 

tendencijos pasinaudojant kalbų technologijomis didinti prieinamumą įvairiomis kalbomis ir taip plėsti 

klientų ratą. Pasak pranešimo, jau yra 22 veikiančios „Moses“ grindžiamo mašininio vertimo įmonės, 

kurioms priklauso maždaug 45 milijonų dolerių rinkos dalis arba apie 20 proc. visos mašininio vertimo 

sprendimų rinkos. 

2010 m. pradėjus plataus masto META-NET11 (Europos ekspertinių žinių tinklas, pradiniame etape 

remtas vykdant keturis ES projektus) iniciatyvą, pradėta vienyti susiskaldžiusią bendriją ir telkti įvairių 

posričių ir kitų susijusių mokslinių sričių (humanitarinių mokslų, psichologijos, socialinių mokslų ir kt.) 

mokslinius tyrėjus, universitetus, mokslinių tyrimų centrus, kalbų bendrijas, nacionalines kalbos 

institucijas, mažas ir vidutines įmones, stambias įmones, viešojo sektoriaus darbuotojus, 

administratorius ir politikus. Šiuo metu tinklas turi daugiau kaip 650 narių iš daugiau kaip 50 šalių. 

META-NET vizijos ir planavimo procese dalyvavo daugiau kaip 300 įmonių – 200 jų jau prisijungė prie 

tinklo. Siekdama parengti gaires Europos kalbų technologijų bendrijai, kad ji pasiektų tikslą patenkinti 

daugiakalbės Europos visuomenės technologinius poreikius ir paverstų šiuos poreikius ir naujas verslo 

galimybes konkurenciniu pranašumu, META-NET technologijų taryba 2012 m. parengė Strateginę 

2020 m. daugiakalbės Europos mokslinių tyrimų darbotvarkę (Georg Rehm & Hans Uszkoreit, 2012). 

Svarbus META-NET įnašas yra META-SHARE, atvira keitimosi ištekliais infrastruktūra, kuri suteikia 

prieigą prie tūkstančių kalbų išteklių ir technologijų ir drauge su kitomis Europos iniciatyvomis, 

tokiomis kaip „FLaReNet“12 ir CLARIN13, skatina dalijimosi ištekliais kultūrą. Šių iniciatyvų tikslas – 

sukurti verslui palankią aplinką, kad būtų skatinamas komercinis išteklių naudojimas, grindžiamas 

patikima licencijų priemone. META-SHARE pateikia ne tik duomenis. Ji gali būti laikoma tarptautiniu 

įmonių ir bendrijų sakytinės kalbos ir kalbinių paslaugų išteklių ir technologijų, įskaitant vertinimo 

protokolus ir bendradarbiaujamuosius darbo įrankius, centru. Tokiu išteklių ir priemonių kaupimu 

vienoje vietoje ir dalijimusi siekiama sumažinti naujų kalbų išteklių teminių sričių ir naujų prietaikų 

mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros sąnaudas. Kalbų technologijų inovacijos labai priklauso nuo 

kalbos išteklių, tačiau šiuo metu neturima pakankamai išteklių, kad būtų galima kiekybiškai ir 

kokybiškai patenkinti visų kalbų poreikius. Kad būtų užtikrinta visiška aprėptis ir kokybė, turi būti 

sukaupti ir padaryti prieinami kiekvienos kalbos, kiekvieno registro ir kiekvienos teminės srities 

ištekliai. 

Nuo 2015 m. pradžios Europos Komisija pradėjo naujus kalbų technologijų projektus ir finansuoja juos 

pagal programos „Horizontas 2020“ kvietimą teikti paraiškas Nr. ICT 17. Neskaitant didelės mokslinių 

                                                           

11 www.meta-net.eu. 

12 www.flarenet.eu. 

13 www.clarin.eu. 

http://www.meta-net.eu/
http://www.flarenet.eu/
http://www.clarin.eu/
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tyrimų programos „QT21“, kurią vykdant siekiama sukurti naujas kokybiško mašininio vertimo 

paradigmas, vykdomos trys inovacijų programos, siekiant pritaikyti ir taikyti naujus mašininio vertimo 

metodus pramoninio ir komercinio naudojimo tikslams. Įpusėjus 2015 m. pagal ES projektą CRACKER 

įsteigta daugiakalbės Europos technologijų projektų ir organizacijų federacija „Cracking the Language 

Barrier“. Prie šios skėtinės iniciatyvos prisijungia vis daugiau narių. Šiuo metu jai priklauso 

11 organizacijų; vykdoma daugiau kaip 20 projektų. Drauge su projektu „LT_Observatory“ 2015 m. 

CRACKER parengė „Strateginių bendrosios skaitmeninės rinkos mokslinių tyrimų ir inovacijų 

darbotvarkę“ ir (visai neseniai) atnaujintą strateginės darbotvarkės versiją, pavadintą „Language as 

Data Type and Key Challenge for Big Data“, kuri paskelbta 2016 m. liepos mėn. 

Be pagal Septintąją bendrąją programą ir programą „Horizontas 2020“ finansuojamos mokslinių tyrimų 

ir inovacijų veiklos Europos Komisija remia kalbų technologijų diegimą pagal Europos infrastruktūros 

tinklų priemonę (EITP). Mašininio vertimo paslauga, EITP automatizuotas vertimas (e. vertimas)14, 

grindžiama esama mašininio vertimo sistema „MT@EC“, kurią sukūrė Europos Komisija (Vertimo 

generalinis direktoratas), ir priemone „Moses“, pasinaudojant Europos viešojo administravimo 

institucijų sąveikumo sprendimų programa. Vienas pagrindinių pasiūlymų – panaudoti kalbų žinias, 

esančias Europos Komisijos išverstų dokumentų bazėje, kuri apima 24 ES oficialiąsias kalbas. „MT@EC“ 

šiuo metu prieinama tik ES institucijų ir įstaigų darbuotojams, ES finansuojamoms ar remiamoms 

internetinėms paslaugoms ir ES šalių, Norvegijos ir Islandijos administracinėms įstaigoms. 2015 m. 

balandžio mėn. sudarius paslaugų sutartį ELCR (Europos kalbų išteklių koordinavimo sutartis)15, 

užmegztas glaudesnis EITP e. vertimo subjektų ir Europos kalbų technologijų bendrijų 

bendradarbiavimas. Šis bendradarbiavimas visų pirma apima sistemingą ir koordinuotą visų EITP 

dalyvaujančių šalių kalbų išteklių kaupimą ir naudojimą, taip pat 2016 m. gruodžio mėn. pradėtas 

vykdyti paslaugų sutartis. 

Europos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros sektorius nuolat suteikia galimybių kurtis mažoms 

kalbų technologijomis grindžiamoms įmonėms. ES, vykdydama paramos veiksmus LT COMPASS 

pagal Septintąją bendrąją programą, taip pat paskatino kalbų technologijų sektorių susivienyti. 

Sektoriaus asociacijai „LT-Innovate“ šiuo metu priklauso 180 narių įmonių. 2013 m. asociacija „LT-

Innovate“ paskelbė pranešimą „Europos kalbų technologijų rinkų padėtis ir potencialas“ (LT-Innovate, 

2013) o 2014 m. – „Inovacijų darbotvarkę ir manifestą“ (LT-Innovate, 2016a, 2016b). 

Pasak šių pranešimų, pasaulinė kalbų technologijų rinka, apimanti su išmaniuoju turiniu, interaktyvia 

komunikacija ir įvairių kalbų apdorojimu susijusią programinę įrangą ir paslaugas, 2011 m. pasiekė 

19,2 mlrd. eurų apyvartą. Pagal neseniai atnaujintą pasaulinės kalbų technologijų rinkos prognozę (LT-

Innovate, 2016b) 2015 m. gautos 26,5 mlrd. eurų pajamos 2020 m. išaugs iki 65 mlrd. eurų – metinė 

vidutinė augimo sparta per šį laikotarpį bus 19,7 proc. 

                                                           

14 http://lr-coordination.eu/cef. 

15 www.lr-coordination.eu. 

http://lr-coordination.eu/cef
http://www.lr-coordination.eu/
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 8 paveikslėlis. Pasaulinės kalbų technologijų rinkos prognozė (milijardais eurų) 

 

Šaltinis: LT-Innovate, 2016b 

 

Kalbant apie parduotą programinę įrangą, 2011 m. Amerikai teko 48,4 proc. visų pajamų, o Europai – 

25,8 proc. Panaši padėtis ir 2015 m., nors tikėtasi, kad Amerikos procentinė rinkos dalis sumažės iki 

40,3 proc. Abu regionai užsitikrino panašią kalbų technologijų paslaugų rinkos dalį (Amerika – 

41,9 proc., Europa – 40,6 proc.). Kaip matyti 9 paveikslėlyje, tikėtasi, kad šioje srityje Europos rinka augs 

sparčiau ir 2015 m. užims 41,7 proc. pasaulinės rinkos, o Amerikos rinkos dalis sumažės iki 40,3 proc. 

 

9 paveikslėlis. Kalbų technologijų pajamos pagal regionus (procentinėmis dalimis) 

 

Šaltinis: LT-Innovate, 2013 

Tikimasi, kad Europoje kalbų technologijų paslaugų paklausa išaugs. Šiuo metu Europos rinka yra 

konkurencinga, palyginti su Amerikos paslaugų teikėjais, nes Europa turi stipresnę akademinę bazę, 

tačiau perėjimas į verslo etapą Amerikoje yra spartesnis. 
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4 lentelė. Pasaulinėje rinkoje pirmaujančios technologijų teikėjos 

Technologijos Pagrindiniai subjektai 

Sakytinės kalbos technologijos 

„Microsoft“ – sakytinė kalba įdiegta „Microsoft“ programinės įrangos 

platformose 

„Google“ – paieška sakytine kalba 

„Nuance“ – sprendimų įmonėms ir paketinių sprendimų teikėja JAV ir Europoje 

„iFlytek“ – 5 000 partnerių, jai priklauso 70 proc. automatinio kinų sakytinės 

kalbos atpažinimo technologijų rinkos 

Vertimo technologijos 

„Google“ – nemokamas internetinis vertimas ir nemokamos programų sąsajos 

programuotojams 

„Microsoft“ – nemokamas internetinis vertimas ir nemokamos programų sąsajos 

programuotojams 

„Youdau“ – nemokamas vertimas naudojantis kiniška paieškos sistema 

Išmaniojo turinio technologijos 

„Endeca/Oracle“ 

„FAST/Microsoft“ 

„Google Search Appliance“ 

„Lucene/SOLR“ 

„Vivisimo/IBM“ 

„Autonomy/HP“ 

Šaltinis: autorių surinkti duomenys, remiantis asociacijos „LT-Innovate“ 2013 m. informacija 

 

Kalbant apie Europos sektorių, pranešime (Rehm et al., 2014) nurodoma, kad Europoje kalbų 

technologijas aktyviai kuria arba jų savybes į savo produktus ir paslaugas novatoriškai diegia maždaug 

500 įmonių, t. y. 2 proc. IKT sektoriaus.  

Kaip matyti 11 paveikslėlyje, Europos sektorių sudaro daugiausia mažos įmonės, susitelkusios 

vakariniuose ir šiauriniuose ES regionuose, kaip parodyta 10 paveikslėlyje. Šios įmonės – tiek jau seniai 

įsitvirtinę subjektai, tiek nemažas skaičius naujų subjektų. Ketvirtadalis įmonių – labai mažos įmonės, 

turinčios mažiau kaip 10 darbuotojų. Tik 6 proc. įmonių dirba daugiau kaip 200 darbuotojų; beveik visą 

sektorių sudaro MVĮ. Daugiau kaip pusė sektoriaus įmonių veikia daugiau kaip 10 metų. 
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10 paveikslėlis. Kalbų technologijų sektoriaus išsidėstymas pagal ES regionus ir segmentus 

 

Šaltinis: asociacijos LT-Innovate, 2013, pateikiami skaičiai 

ŠIAURĖ: Airija, Danija, Estija, Jungtinė Karalystė, Latvija, Lietuva, Suomija, Švedija 

PIETŪS: Graikija, Ispanija, Italija, Malta, Portugalija, Slovėnija 

RYTAI: Bulgarija, Čekija, Kipras, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Vengrija 

VAKARAI: Austrija, Belgija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija, Vokietija 

  

11 paveikslėlis. Europos kalbų technologijų sektorius pagal įmonių dydį (darbuotojų skaičių) 

 

Šaltinis: LT-Innovate, 2013 
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Kaip matyti 12 paveikslėlyje, dauguma įmonių specializuojasi išmaniojo turinio srityje, mėgindamos 

pasinaudoti didelių duomenų kiekių technologijų potencialu. 

12 paveikslėlis. Europos kalbų technologijų pardavimas pagal segmentus 

 

 

Šaltinis: LT-Innovate, 2013 

 

Sektoriaus konsolidacijos įsigyjant kitas įmones tendencijos (aprašytos toliau) pablogino Europos 

sakytinės kalbos technologijų sektoriaus padėtį, nes jis susitraukė ir jį dabar sudaro įmonės, kuriančios 

pagrindinę technologiją, ir įmonės, besispecializuojančios mažiau paplitusių kalbų technologijų srityje 

(LT-Innovate, 2012a). Tai, kad tiek daug įmonių neįgyja didesnio masto net ir po daugelio metų versle, 

technologijų sektoriuje yra neįprasta ir rodo, kokios Europoje yra kalbų technologijų rinkos sąlygos: 

vietos kalbos ekspertinių žinių turinčios vietinės ir (arba) nacionalinės įmonės teikia ta kalba 

grindžiamas paslaugas vietos rinkai. Tokia padėtis nėra perspektyvi, nes debesijos kompiuterija 

grindžiamos kalbinės paslaugos teikiamos labai plačiu mastu. Šiuo metu tik kelios Europos GKT 

įmonės, pvz., „Expert System“ Italijoje, „Inbenta“ ir „Unbabel“ Ispanijoje, „Creative Virtual“ Jungtinėje 

Karalystėje ir „Acrolinx“ Vokietijoje (LT-Innovate, 2016b) gali būti laikomos pasaulinėmis įmonėmis, 

gebančiomis konkuruoti ekosistemoje, kurioje „prieiga prie technologijų, o ne siaura kalbos 

kompetencija, yra pagrindinis veiksnys“(LT-Innovate, 2013 page 25). 

Daug Europos kalbų technologijų įmonių gavo prieigą prie rinkų, nes jas įsigijo didesnės įmonės, 

daugiausia amerikiečių, kurios, įsigydamos mažus novatoriškus startuolius (kai kurie jų iš Europos), 

taip siekia papildyti savo produktus ir paslaugas (DG Translation, 2009). Keli pavyzdžiai, kai dideli JAV 

subjektai pasirinko įsigyti mažas ir vidutines Europos technologijų įmones: olandiška semantinės 

paieškos įmonė „Q“ dabar priklauso „Oracle“, Jungtinės Karalystės išmaniosios duomenų analizės 

įmonė „i2“ dabar priklauso IBM, „Telecom Italia“ pumpurinę sakytinės kalbos technologijų įmonę 

„Loquendo“ visai neseniai įsigijo „Nuance“, Ispanijos „NeoMetrics Analytics“ dabar priklauso 

„Accenture“, Jungtinės Karalystės paieškos sakytine kalba grindžiamų technologijų įmonė „Aurix“ 

dabar yra pirmaujančios ryšių centro paslaugų teikėjos „Avaya“ dalis, o kita skambučių centro 

paslaugų įmonė „Syntellect“ yra įsigijusi įmonę „Fluency Voice Technologies“, „Amazon“ įsigijo 

Jungtinėje Karalystėje įsisteigusį natūraliosios kalbos apdorojimo technologijų startuolį „Evi 

Technologies“ ir Lenkijos įmonę „Ivona“, sėkmingiausią VoIP paslaugą „Skype“ yra nusipirkusi 

„Microsoft“, trys stambiausios IT įmonės, „Google“, „Apple“ ir „Microsoft“ neseniai nusipirko tris 

Jungtinėje Karalystėje įsisteigusias kalbos technologijų įmones – atitinkamai „Deep Mind“, „VocalIQ“ 

ir „SwiftKey“. Be abejo, derėtų nepamiršti, kad sėkmingiausia Europos išmaniosios paieškos įmonė 

„Autonomy“ dabar priklauso naujų „Hewlett Packard“ natūraliosios kalbos technologijų produktų 

padaliniui. Vis dėlto, įmones pirko ne vien JAV: „Dassault Systèmes“ įsigijo Prancūzijos išmaniosios 

paieškos įmonę „Exalead“, Dubline įsikūrusi pasaulinių informacinių paslaugų grupė „Experian“ 

nusipirko Jungtinės Karalystės sakytinės kalbos verifikavimo technologijų įmonę „192business“, 

„OnMobile“ (Indijos IT paslaugų milžinės „Infosys“ pumpurinė įmonė) įsigijo Prancūzijos sakytinės 
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kalbos technologijų įmonę „Telisma“, o „Wolters Kluwer“ įsigijo JAV specializuotos teminės srities 

semantinių technologijų įmonę „Health Language Inc.“, Jungtinės Karalystės SDL įsigijo pagrindinę 

rinkoje statistinę mašininio vertimo sistemą, sukurtą įmonių (ar valdžios įstaigų) rinkoms, kuri nėra 

internetinė platforma, „Language Weaver“. Prancūzijos „Bertin Technologies“ įsigijo „Vecsys“ ir AMI 

programinę įrangą, o Italijos „Almaviva“ įsigijo „Pervoice“ (LT-Innovate, 2016b). 

Ši tendencija prisideda prie to, kad pasaulinėje rinkoje Europos sektoriaus pozicija silpnėja, o tai mažina 

galimybes kurti didesnes Europos įmones, kurios galėtų konkuruoti su pirmaujančiomis amerikiečių 

įmonėmis. Todėl šiuo metu iškiliausios vertimo technologijų inovacijos ir vertimui skirti verslo modeliai 

dažniausiai plėtojami ne Europoje. 

Europos sektoriaus konsolidacija yra sveikintina ir padeda perkelti kalbų technologijas į visuomenei 

platinamas prietaikas ir rinkas. Vis dėlto, ji neskatina stipraus ir savarankiško kalbų technologijų 

sektoriaus raidos Europoje. Tai rodo fragmentiška kalbų aprėptis sakytinės kalbos ir turinio 

technologijų rinkose, o tai – pagrindinė kliūtis didinti Europos užimamą rinkos dalį tuose segmentuose. 

3.2 Socialinis ir ekonominis daugiakalbystės poveikis 

Neabejotina, kad Europos kalbų įvairovė yra tai, iš kur kyla Europos visuomenės kultūros turtingumas. 

Dėl tos įvairovės tapome tuo, kuo esame, nes ji suteikė galimybes visas ekosistemas pritaikyti mūsų 

žemynui (Skutnabb-Kangas, T., 2002). Kalba yra ne tik komunikacijos priemonė, bet ir būdas sąvokoms 

ir mintims, kurių galbūt nėra kitose kultūrose, išreikšti. Jei kalba miršta, tos sąvokos ir mintys taip pat 

gali išnykti. Europa sugebėjo sukurti ir paskleisti visam pasauliui nemažai pagrindinių sąvokų ir idėjų, 

kurios daug prisidėjo prie žmonijos raidos. Visa tai – todėl, kad ji turi didelę kalbų įvairovę. 

Vis dėlto, kalbų įvairovė taip pat kelia didelį iššūkį tiek Europos ekonomikai, tiek Europos visuomenei 

– dėl jos atsiranda apribojimų tokiose srityse kaip tarpvalstybinė prekyba ir verslas, darbuotojų 

judumas, viešųjų paslaugų teikimas Europos lygmeniu ir piliečių dalyvavimas politiniame procese. 

Tikimasi, kad GKT gali padėti išsaugoti ir skatinti dabartinę Europos kultūrinę įvairovę ir sykiu būti 

priemone, kuria pasinaudojant galima įveikti išvardytas problemas. 

Daugiakalbystė daro įtaką įvairiems kasdienio gyvenimo aspektams, susijusiems su tarpvalstybiniais 

ekonominiais ir socialiniais santykiais, todėl gana sudėtinga tiksliau įvertinti visapusišką 

daugiakalbystės poveikį Europos ekonomikai ir visuomenei. Siekiant, kad šis tyrimas būtų įmanomas, 

pasirinkta analizuoti tuos aspektus, kuriems daugiakalbystė daro esminę įtaką, ir tas GKT, kurios 

užtikrina įgyvendinamą ir veiksmingą kalbos barjero problemos sprendimą. Daugiausia analizuoti 

kokybiniai aspektai, nes, nepaisant to, kad kai kuriose srityse, tokiose kaip e. prekyba, daugiakalbystės 

poveikis labiau tiesioginis ir jį galima tam tikru mastu kiekybiškai įvertinti, kitose srityse, tokiose kaip 

e. valdžia, sveikatos priežiūros paslaugos, piliečių dalyvavimas ir gebėjimas sudaryti verslo sandorius, 

poveikis yra labiau išsklaidytas ir jį sunkiau apskaičiuoti. 

Nors tarp ekonominio ir socialinio poveikio esama glaudaus ryšio, pagrindiniai poveikio aspektai 

suskirstyti į dvi kategorijas. 

Analizuoti socialinio poveikio aspektai: 

 tai, koks yra daugiakalbystės poveikis Europos šalims, ir visų pirma tai, kas yra tie piliečiai, 

kurie lieka užribyje vykdant tokią kalbų politiką, kuria propaguojamos labiausiai paplitusios 

kalbos. Šia analize bus remiamasi vertinant socialinį ir ekonominį nuostolį dėl daugiakalbystės 

nebuvimo Europoje; 

 kalbos barjero poveikis migracijai, ypač ES viduje. Kiekybiškai įvertinamas ES piliečių, kurie 

gyvena šalyje, bet nemoka nė vienos tos šalies oficialiosios kalbos, skaičius. Be to, įvertinamas 

kalbos barjero poveikis judumui ES viduje; 
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 vienakalbystės režimo poveikis tais atvejais, kai viešojo sektoriaus institucijos teikia 

pagrindines viešąsias paslaugas tik oficialiąja (-iosiomis) šalies kalba (-omis) (nacionalinėmis ir 

regioninėmis). Daugiausia analizuojamos e. valdžios paslaugos, sveikatos priežiūros ir 

skubiosios pagalbos paslaugos, kurios tikriausiai yra aktualiausios kasdieniame piliečių 

gyvenime ir kurioms ypatingą poveikį daro kalbos barjeras; 

 aptariama tai, kaip GKT gali padėti sukurti iš tiesų daugiakalbę Europą, kuri galėtų dar labiau 

patobulinti Europos kūrimą, skatinant piliečių įsitraukimą ir dalyvavimą. 

Analizuoti ekonominio poveikio aspektai: 

 svarbiausias nedaugiakalbio režimo padarinys bendrajai skaitmeninei rinkai yra maža 

tarpvalstybinės e. prekybos apimtis. Siekiant įvertinti, ar bendroji skaitmeninė rinka yra iš tiesų 

integruota ar fragmentuota, pateikiama tarpvalstybinės e. prekybos tendencijų ir pagrindinių 

kliūčių apžvalga; įvertinamas kalbos barjero poveikis e. prekybai ir tai, kas nutiktų, jeigu kalbos 

barjeras būtų įveiktas; apibendrinamos pagrindinės tyrimo, koks būtų nuostolis Europai dėl 

integruotos bendrosios skaitmeninės rinkos nebuvimo, išvados; 

 pateikiama konkreti GKT nenaudojimo poveikio Europos MVĮ analizė; 

 sunkumai užmegzti verslo santykius tose šalyse, kuriose vartojamos kitos kalbos, ir tai, kokią 

naudą tarptautinei prekybai galėtų duoti GKT naudojimas. 

3.2.1 Socialiniai ir demografiniai nedaugiakalbio režimo daugiakalbėje Europoje 

padariniai 

Siekiant tinkamai įvertinti socialinius ir ekonominius nepakankamos GKT, kuri užtikrintų veiksmingą 

ir tiesioginę priemonę piliečiams ir įmonėms įveikti sudėtingos daugiakalbės aplinkos keliamas 

problemas nepriklausomai nuo to, ar jie moka daugiau nei vieną kalbą, plėtros Europoje padarinius, 

svarbu žinoti, kiek gyventojų patirtų problemų ir ar kalbos barjeras priklauso nuo socialinių ir 

demografinių veiksnių. 

To siekiant, atlikta analizė, kad būtų galima įvertinti, kiek kiekvienos šalies gyventojų atsiduria užribyje 

tais atvejais, kai taikoma vienakalbė sistema ir kai taikoma daugiakalbė sistema. Jeigu kalbama apie 

vienakalbę sistemą, įskaičiuojami tie ES piliečiai, kurie moka anglų kalbą. Jeigu kalbama apie 

daugiakalbę sistemą, įskaičiuojami tie ES piliečiai, kurie moka bent vieną iš šešių labiausiai paplitusių 

Europos kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų, italų, lenkų ar ispanų)16. 

Kad būtų galima apytikriai įvertinti kalbinę atskirtį, atlikta kiekvienos šalies analizė, tiek gyventojų 

visumos, tiek pagal skirtingus socialinius ir demografinius veiksnius (amžius, pajamų lygis ir kokio 

amžiaus būdamas asmuo baigė švietimo programą). 

Vienakalbystės sistemos atveju bent 60 proc. Europos gyventojų liktų užribyje, jeigu būtų vartojama tik 

anglų kalba. Tarp šalių būtų dideli skirtumai, kaip matyti 13 paveikslėlyje. Tokiose šalyse kaip Vengrija, 

                                                           

16 Analizei panaudoti „Eurobarometro“ apklausos Nr. 77.1 (European Commission, 2014a) mikroduomenys. 2012 m. 
vasario – kovo mėn. atliktame tyrime dalyvavo 26 751 pilietis iš 27 Europos Sąjungos šalių (2012 m. jų buvo 27). 
Visi respondentai buvo atitinkamos šalies gyventojai, jos piliečiai arba kitos ES šalies piliečiai, ne jaunesni kaip 
15 m. Į tyrimą taip pat įtraukta demografinė ir kita pagrindinė informacija, tokia kaip amžius, lytis, kokio amžiaus 
būdamas asmuo baigė dieninę švietimo programą, statusas visuomenėje ir vietovės tipas bei dydis. Į 
„Eurobarometro“ apklausą Nr. 77.1 įtraukta speciali daugiakalbystės tema, t. y. klausiama, kokia yra gimtoji kalba 
ir koks yra užsienio kalbų mokėjimo lygis (lygių iš viso trys: labai geras kalbos mokėjimas, geras kalbos mokėjimas ir 
kalbos pagrindai). Šiame tyrime laikoma, kad pilietis moka kalbą, jeigu ta kalba yra jo gimtoji kalba arba jeigu jis 
nurodęs, kad bent gerai moka užsienio kalbą. 
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Ispanija, Portugalija ir Bulgarija anglų kalbą moka mažiau kaip 20 proc. gyventojų, palyginti su 80 proc. 

gyventojų Nyderlanduose. 

 

13 paveikslėlis. Procentinė gyventojų, nemokančių anglų kalbos, dalis pagal šalis 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis „Eurobarometro“ apklausa Nr. 77.1 (European Commission, 2014a) 

 

Analizė taip pat rodo, kad kalbinę atskirtį patirtų vyresnio amžiaus, mažiau išsilavinę ir mažas pajamas 

gaunantys gyventojai, kaip matyti 14 paveikslėlyje. Su amžiumi susijęs atotrūkis tarp jaunesnių nei 

30 m. asmenų ir vyresnių nei 66 m. gyventojų yra 34 procentiniai punktai. Svarbu pažymėti, kad net ir 

jaunesnių gyventojų atveju, jeigu būtų vartojama tik anglų kalba, kalbos barjeras Europos lygmeniu 

būtų didesnis nei 40 proc. 

Kalbinė atskirtis taip pat labai priklauso nuo išsilavinimo lygio17. Nors daugiau kaip 80 proc. mažiau 

išsilavinusių gyventojų šiek tiek moka anglų kalbą, šis procentas sumažėja iki maždaug 40 proc., 

kalbant apie gyventojus, kurie baigė švietimo programą būdami vyresni nei 19 m. (tikėtina, kad jie turi 

kokį nors aukštąjį išsilavinimą). Su išsilavinimu susijęs atotrūkis vidutiniškai yra 39 procentiniai 

punktai. Labai panašūs rezultatai ir kalbant apie socialinį statusą18 – atotrūkis tarp žemo ir aukšto 

socialinio statuso asmenų yra vidutiniškai 42 procentiniai punktai. 

                                                           

17 Šiame tyrime laikoma, kad asmuo yra įgijęs pradinį išsilavinimą, jeigu baigė švietimo programą ne vyresnis kaip 
16 m., vidurinį išsilavinimą, jeigu baigė švietimo programą būdamas 16–19 m., ir aukštąjį išsilavinimą, jeigu baigė 
švietimo programą vyresnis kaip 19 m. 

18 Tyrime socialinis statusas suskirstytas į 10 lygių, pradedant 1 (žemiausias) ir baigiant 10 (aukščiausias). Šie lygiai 
sugrupuoti į tris grupes: žemas statusas (1–3 lygiai), vidutinis statusas (4–7 lygiai) ir aukštas statusas (8–10 lygiai). 
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14 paveikslėlis. Procentinė gyventojų, nemokančių anglų kalbos, dalis pagal įvairius socialinius ir 
demografinius veiksnius 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis „Eurobarometro“ apklausa Nr. 77.1 (European Commission, 2014a) 

 

Be to, neverta tikėtis, kad artimiausiu metu padėtis iš esmės pagerės. Išnagrinėjus, kokia procentinė 

gyventojų dalis nemoka anglų kalbos pagal kartas, tarp kurių yra penkerių metų skirtumas, galima 

įvertinti, kaip sparčiai jaunesni gyventojai pagerins savo kalbų įgūdžius. Šiuo metu vis dar yra 35 proc. 

jaunesnių gyventojų, nemokančių anglų kalbos bent jau pakankamai gerai, o 70 proc. jų anglų kalbą 

moka nelabai gerai. Padėtis gerėja lėtai – per pastaruosius 20 metų gerai mokančių anglų kalbą 

padaugėjo 22 procentiniais punktais, o labai gerai mokančių anglų kalbą padaugėjo tik 9 procentiniais 

punktais. Be to, kaip matyti 15 paveikslėlyje, padidėjęs labai gerai mokančių anglų kalbą skaičius beveik 

nesikeičia. Šie rezultatai atitinka Gazzola (2016) išvadas, kuriose teigiama, kad Europos studentų kalbų 

įgūdžių lygis neskatina žvelgti optimistiškai ir kad jį reikia iš esmės kelti. 
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15 paveikslėlis. Procentinės gyventojų, kurie nemoka anglų kalbos, dalies kitimas pagal kartas, 
tarp kurių yra penkerių metų skirtumas 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis „Eurobarometro“ apklausa Nr. 77.1 (European Commission, 2014a) 

 

Perėjus prie daugiakalbystės šešiomis kalbomis sistemos padėtis, kaip ir būtų galima tikėtis, iš esmės 

pagerėja. Tačiau užribyje vis tiek atsiduria 15 proc. Europos gyventojų, o 11-oje Europos šalių 

(Suomijoje, Graikijoje, Estijoje, Lietuvoje, Slovakijoje, Čekijoje, Latvijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje, 

Portugalijoje ir Vengrijoje) daugiau kaip pusė gyventojų negalėtų tinkamai susikalbėti nė viena iš kalbų, 

išvardyti 16 paveikslėlyje. 

 

16 paveikslėlis. Procentinė anglų, vokiečių, prancūzų, italų, lenkų ar ispanų kalbos nemokančių 
(bent jau pakankamai gerai) gyventojų dalis pagal šalis 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis „Eurobarometro“ apklausa Nr. 77.1 (European Commission, 2014a) 
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Šie rezultatai atitinka ankstesnių tyrimų išvadas. Gazzola (2016, p.7) atliko panašią analizę ir, 

apibendrindamas kitų tyrimų rezultatus, daro išvadą, kad vidutinis negalėjimo naudotis pilietinėmis 

teisėmis rodiklis (panašus į tą, kuris skaičiuojamas šiame tyrime) yra tarp 62,6 ir 65 (šiame tyrime gautas 

rezultatas – 60,63), jeigu taikomas vienakalbis režimas, ir tarp 14 ir 16,4 (šiame tyrime gautas rezultatas 

– 14,93), jeigu taikomas šešių kalbų režimas. 

Panašiai kaip ir vienakalbystės sistemos atveju rezultatai rodo, kad kalbinę atskirtį patirtų vyresnio 

amžiaus, mažiau išsilavinę ir mažas pajamas gaunantys gyventojai, kaip matyti 17 paveikslėlyje. Su 

amžiumi susijęs atotrūkis tarp jaunesnių nei 30 m. asmenų (11 proc.) ir vyresnių nei 66 m. gyventojų 

(19 proc.) yra 8 procentiniai punktai. Svarbu pažymėti, kad net ir jaunesnių gyventojų atveju, jeigu 

kalbama apie šešias labiausiai paplitusias Europos kalbas, šių kalbų barjerą Europos lygmeniu patirtų 

11 proc. gyventojų. 

 

17 paveikslėlis. Procentinė gyventojų, nemokančių anglų, vokiečių, prancūzų, italų, lenkų ar 
ispanų kalbos, dalis pagal įvairius socialinius ir demografinius veiksnius 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis „Eurobarometro“ apklausa Nr. 77.1 (European Commission, 2014a)  
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Kalbinė atskirtis taip pat labai priklauso nuo išsilavinimo lygio. Nors daugiau kaip 19 proc. mažiau 

išsilavinusių gyventojų šiek tiek moka bent vieną iš labiausiai paplitusių Europos kalbų, šis procentas 

sumažėja iki maždaug 10 proc., kalbant apie gyventojus, kurie baigė švietimo programą būdami vyresni 

nei 19 m. (vidutinis atotrūkis yra 9 procentiniai punktai). Kalbant apie socialinį statusą, atotrūkis tarp 

žemo socialinio statuso asmenų (28 proc.) ir aukšto socialinio statuso asmenų (12 proc.) yra vidutiniškai 

16 procentinių punktų. 

Įvairūs socialiniai ir demografiniai veiksniai dažniausiai labai persipynę (pvz., aukštesnio statuso 

visuomenės gyventojai dažniau turi aukštąjį išsilavinimą ir gyvena miesto vietovėje), todėl ypač įdomu 

nagrinėti visus veiksnius kartu, siekiant atskirti įvairius poveikio aspektus ir tiksliau nustatyti, koks yra 

ryšys tarp socialinių ir demografinių veiksnių ir kalbos įgūdžių. Išsamūs analizės rezultatai pateikiami 

7.3 priede. Rezultatai rodo, kad išsilavinimas yra svarbesnis veiksnys, susijęs su užsienio kalbos 

mokėjimu. Imant vidurkį, jeigu asmuo baigia švietimo programą ne jaunesnis kaip 19 metų, tikimybė, 

kad jis mokės anglų kaip užsienio kalbą, padidėja maždaug 19 kartų, o tikimybė, kad jis mokės vieną iš 

šešių labiausiai paplitusių Europos kalbų, padidėja maždaug devynis kartus, palyginti su asmeniu, 

kuris baigė formaliojo švietimo programą jaunesnis kaip 16 metų. Amžius taip pat svarbu, nes, imant 

vidurkį, jeigu asmuo yra jaunesnis (jaunesnis nei 30 metų), tikimybė, kad jis mokės anglų kaip užsienio 

kalbą, padidėja penkis kartus, o tikimybė, kad jis mokės vieną iš šešių labiausiai paplitusių Europos 

kalbų, padidėja keturis kartus, palyginti su vyresnio amžiaus asmenimis. Socialinio statuso veiksnys, 

nors ir reikšmingas (aukštas socialinis statusas padidina tikimybę, kad asmuo mokės užsienio kalbą, 

maždaug tris kartus, palyginti su žemo socialinio statuso asmeniu), yra ne toks svarbus kaip 

išsilavinimas. Gyvenamosios vietovės vieta ir dydis yra reikšmingi, bet daug mažiau, o lyties veiksnys 

yra nereikšmingas. 

Apibendrinant, išvados rodo, kad tuo atveju, jeigu anglų kalba taptų bendrosios skaitmeninės rinkos 

„lingua franca“, daugiau kaip 60 proc. Europos gyventojų atsidurtų užribyje, o tarp šalių būtų dideli 

skirtumai. Jeigu būtų pereita prie to, kad pagrindinė komunikacijos bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 

priemonė būtų komunikacija šešiomis labiausiai paplitusiomis kalbomis, už bendrosios skaitmeninės 

rinkos ribų liktų daugiau kaip 14 proc. gyventojų. O tai yra daugiau kaip 70 milijonų ES piliečių. 11 ES 

šalių daugiau kaip 50 proc. gyventojų negalėtų naudotis bendrosios skaitmeninės rinkos teikiamais 

privalumais. Be to, piliečiai, kurie tikriausiai nukentėtų labiausiai, būtų vyresnio amžiaus ir mažiau 

išsilavinę, todėl bendrojoje skaitmeninėje rinkoje atsirastų neteisinga kalbinė atskirtis. 

3.2.2 Nedaugiakalbio režimo padariniai migrantams ir tarpvalstybiniam judumui 

pagal šalis 

Kaip teigiama Jungtinių Tautų tarptautinės migracijos ataskaitoje (UN, 2016), Europoje gyvena beveik 

du trečdaliai visų pasaulio migrantų (76 milijonai). Naujoje globalizuotoje aplinkoje kalba gali būti 

didelė kliūtis integruoti migrantus, nes gyvenimas šalyje ir nepakankamas oficialiosios kalbos 

mokėjimas sukelia migrantams sunkumų – jie negali rasti darbo arba sėkmingai naudotis 

pagrindinėmis viešosiomis paslaugomis tokiomis kaip e. valdžia, sveikatos priežiūros ar skubios 

pagalbos paslaugos. 

Tokiems piliečiams sudėtinga gyventi normalų gyvenimą. Padėtį dar labiau apsunkina tai, kad 

migrantų kalbos beveik nepripažįstamos vykdant Europos šalių politiką, todėl atsiranda kliūčių 

judumui ir tikrai Europos integracijai (Extra, Guus & Kutlay, Yağmur, 2012). GKT, palengvindamos 

atvykusiems komunikaciją, gali iš esmės pagerinti integracijos procesą (META technology council, 2012). 
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Kalbant apie migraciją ES viduje (ES piliečiai, gyvenantys kitoje ES šalyje), daugiau kaip 13 milijonų ES 

piliečių (2,64 proc.) gyvena ES šalyje, kurios oficialiosios kalbos nemoka19 (bent jau pakankamai gerai), 

kaip matyti 18 paveikslėlyje. Tikėtina, kad dauguma šių piliečių yra (ar buvo) vidiniai migrantai. 

18 paveikslėlis. Procentinė gyventojų, nemokančių šalies oficialiosios kalbos, dalis pagal šalis 

  

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis „Eurobarometro“ apklausa Nr. 77.1 (European Commission, 2014a) 

 

Kadangi kalbų skirtumai yra kliūtis ES darbuotojams persikelti į kitą valstybę narę, GKT ne tik 

palengvintų migrantų integraciją, bet ir paskatintų susiformuoti labiau integruotą Europos Sąjungą. 

Siekiant patikrinti, ar taip iš tikrųjų atsitiktų, pasinaudojant „Eurobarometro“ apklausos Nr. 72.5 

duomenų rinkiniu (European Commission, 2009), į kurį įtraukta speciali tema apie geografinį ir darbo 

rinkos judumą20, įvertintas kalbos barjero poveikis ES piliečių judėjimui ES viduje į kitą valstybę narę, 

siekiant gyventi ir dirbti. Šiame tyrime laikoma, kad judus ES pilietis darbuotojas yra pilietis, dirbantis 

arba praeityje dirbęs valstybėje narėje, kuri nėra jo pilietybės valstybė narė. ES piliečių, kurie kuriuo 

nors metu buvo ar tebėra išvykę į kitą ES valstybę narę gyventi ir dirbti, yra 5,8 proc. Analizė rodo, kad 

kalbų skirtumai yra viena didžiausių kliūčių darbuotojams judėti Europoje ir sukurti iš tiesų integruotą 

bendrąją rinką. Imant vidurkį, jeigu kalbos barjeras tarp dviejų šalių yra žemas, gyventojų, kurie 

nusprendžia judėti tarp šių šalių, skaičius yra 118 proc. (daugiau kaip tris kartus) didesnis, kaip 

parodyta 7.5.1 priede pateikiamoje analizėje. 

                                                           

19 Oficialiųjų kalbų sąrašas pagal šalį pateikiamas 7.2 priede.  

20 Išsamus analizės aprašymas pateikiamas 7.5.1 priede. 
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Taip pat, siekiant sudaryti barjero nebuvimo poveikio prognozę, taikytas simuliavimo metodas. Tuo 

atveju, jeigu kalbos barjeras tarp šalių būtų žemas, remiantis tyrime panaudotu modeliu, dabartinis 

rodiklis padidėtų beveik tris kartus (2,8 karto) iki 16,1 proc., kaip matyti 19 paveikslėlyje21. 

Iš tiesų, 2014 m. tik 1,8 mln. europiečių (0,26 proc.) migravo į kitą valstybę narę (European Commission, 

2016j), palyginti su penkiais milijonais žmonių (1,63 proc.), migravusių į kitą valstiją JAV(USCB, 2015). 

Taigi, vidinės migracijos rodiklis JAV yra 6,4 karto didesnis, palyginti su ES. Remiantis šia analize, 

galima teigti, kad, sumažėjus kalbos barjerui, dirbančių gyventojų judumo rodiklio ES ir JAV skirtumas 

sumažėtų perpus. 

 

19 paveikslėlis. Procentinė gyventojų, kurie yra gyvenę ir dirbę kitoje ES šalyje, dalis (dabartinė 
padėtis, palyginti su tuo atveju, kai nebūtų kalbos barjero) 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis European Commission, 2009, 2014a; EUROSTAT, 2016c 

 

3.2.3 Nedaugiakalbės Europos poveikis viešųjų paslaugų teikimui 

Viena priežasčių, kuria galima paaiškinti, kodėl kalbos barjeras toks svarbus judumui ES, yra tai, kad 

šalyje, į kurią norima atvykti, trūksta ES migranto kalba teikiamų viešųjų paslaugų. Šiame skyriuje 

nagrinėjama, kokios yra ES piliečių galimybės gauti trijų viešųjų paslaugų: sveikatos priežiūros, 

skubiosios pagalbos ir e. valdžios. 

3.2.3.1 Sveikatos priežiūros ir skubiosios pagalbos paslaugos 

Sveikatos priežiūra yra tokia viešosios paslaugos sritis, kurioje daugiakalbystei tenka atitinkamas 

vaidmuo. Tiek pacientams, kurie nemoka valstybės narės, kurioje gyvena, oficialiosios kalbos (pvz., 

migrantams), tiek pacientams, kurie keliauja į kitas valstybes nares, reikalinga kalbinė paspirtis, kad jie 

galėtų gauti medicininės priežiūros paslaugų, – informacija jų kalba, dokumentų vertimas, vertimas 

žodžiu, kad būtų užtikrintas sveikatos priežiūros saugumas, ir pan. (European Commission, 2015). 

Kalbant apie Europos lygmenį, Direktyvoje 2011/24/ES išdėstytos pacientų teisės į tarpvalstybines 

                                                           

21 Į šiuos rezultatus turėtų būti žiūrima atsargiai, nes tyrimo modelyje kalbos barjero nebuvimas gali būti susijęs su 
kitais kultūriniais barjerais tarp šalių, kurie nėra tinkamai įtraukti į modelį. Vis dėlto šiame tyrime laikoma, kad šie 
rezultatai įrodo, jog labai tikėtina, kad kalbos barjeras labai susijęs su mažu darbuotojų judėjimu ES viduje. 
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sveikatos priežiūros paslaugas, tačiau nėra aiškiai nustatyta, kad pacientas turi teisę į komunikaciją ta 

kalba, kurią jis supranta, kai jis nori gauti sveikatos priežiūros paslaugų – manoma, kad tai savaime 

suprantama, norint užtikrinti visas kitas išvardytas teises (European Commission, 2015). Toks teisinio 

apibrėžtumo, kaip įveikti kalbos barjerą tarpvalstybinės sveikatos priežiūros srityje, stygius lemia 

netolygų vertimo raštu ir žodžiu paslaugų teikimą nacionalinėse sveikatos priežiūros sistemose, o tai 

savo ruožtu gali lemti ekonominį neefektyvumą ir didelius socialinius nuostolius, tokius kaip žmogaus 

gyvybės praradimas. Daugeliu atveju kalbinių paslaugų teikimas vis dar laikomas ne pagrindiniu 

sveikatos priežiūros sistemos elementu, o grynai ekonomine problema (European Commission, 2015), 

kurią pastaraisiais metais buvo galima sėkmingai ignoruoti teisinantis dėl ekonomikos krizės 

mažinamu biudžetu. 

Iš visų kalbos barjero poveikio sveikatos priežiūros paslaugų teikimui aspektų verta išskirti šiuos 

(Bowen, S., 2015): 

 kliūtis dalyvauti sveikatinimo ir prevencijos veikloje, 

 kliūtis pradėti gauti daugumą sveikatos priežiūros paslaugų, 

 padidėjusi neteisingos diagnozės rizika, 

 prastesnis paskirto gydymo supratimas ir laikymasis, 

 mažesnis paciento pasitenkinimas, 

 didesnė neigiamo poveikio patyrimo rizika, 

 prastesnė lėtinių ligų kontrolė, 

 mažiau efektyvi skausmo kontrolė. 

Vienas iš rodiklių, kuris parodo nedaugiakalbės sveikatos priežiūros sistemos sukeliamus nuostolius, 

yra medicininių klaidų, padarytų dėl kalbos barjero, skaičius. Nors nerasta Europos lygmeniu atliktų 

tyrimų, esama šį reiškinį iliustruojančių kitų regionų tyrimų. Kalifornijos universiteto visuomenės 

sveikatos mokyklos atliktame tyrime nagrinėjami kalbos barjero faktai ir pasekmės, nurodyti draudikui 

pateikiamuose reikalavimuose atlyginti medicinos darbuotojų padarytą žalą JAV valstijose (Quan, K. 

& Lynch, J., 2010). Nustatyta, kad 2,5 proc. reikalavimų, užregistruotų laikotarpiu nuo 2005 m. sausio 

mėn. iki 2009 m. gegužės mėn., susiję su kalbos barjeru (šiuo atveju pacientai nemokėjo anglų kalbos 

pakankamai gerai); du vaikai ir vienas suaugęs mirė, už patirtą žalą ir teisinio atstovavimo išlaidas 

išmokėta daugiau kaip 5 mln. JAV dolerių. 

Kadangi daugiakalbystė susijusi su sveikata ir saugumu, ji taip pat turi didelį poveikį skubiosios 

pagalbos paslaugų teikimui. 1991 m. įvestas bendras Europos skubiosios pagalbos numeris 112 (Council 

of the European Communities, 1991), o 2002 m. priimta ir 2009 m. iš dalies pakeista Universaliųjų paslaugų 

direktyva (European Parliament and the Council of the European Union, 2009) nustatyti su 112 paslaugomis 

susiję reikalavimai valstybėms narėms. Vis dėlto, 112 paslaugų nuostatose nėra aiškiai kalbama apie 

daugiakalbį skambučių tvarkymą ir apsiribojama nuostata, kad „valstybės narės jau turėtų būti 

įdiegusios būtinas geriausiai tokioms sistemoms tinkamas organizacines priemones, užtikrinančias, kad 

į skambučius tuo numeriu būtų tinkamai atsakoma ir jie būtų tinkamai tvarkomi“ (European Parliament 

and the Council of the European Union, 2009). Kaip rodo šeštojo duomenų apie Europos skubiosios 

pagalbos numerio 112 nuostatų įgyvendinimą rinkimo etapo (duomenys renkami nuo 2012 m.22) 

rezultatai (European Commission, 2013c), kiekviena valstybė narė sprendžia, kuriomis kalbomis bus 

tvarkomi 112 skambučiai ir kokios bus skambučių nukreipimo kitiems bendrosios pagalbos centrams 

procedūros, siekiant užtikrinti geresnes skambučio tvarkymo konkrečia kalba paslaugas. Nors GKT gali 

labai padėti tvarkyti 112 skambučius, pvz., sutrumpinti laiką, kurio reikia skambučio kalbai nustatyti, 

tik kelios šalys nurodė naudojančios kokias nors panašios technologinės paspirties priemones 

skubiosios pagalbos skambučių tvarkymui (European Commission, 2013c). Viena iš požiūrių į skambučių 

užsienio kalba tvarkymą skirtumo ir menko gimtosios kalbos technologijų naudojimo pasekmių – 

                                                           

22 Užbaigti ir du naujesni duomenų rinkimo etapai, tačiau juose skambučiai užsienio kalbomis nenagrinėti. 
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12 proc. žmonių, skambinusių skubiosios pagalbos numeriu kitoje ES šalyje, susidūrė su kalbos 

problemomis (Eurobarometer, 2010). 

3.2.3.2 E. valdžia 

Bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, užtikrinant laisvą piliečių ir prekių judėjimą, viešojo administravimo 

įstaigos turėtų teikti veiksmingas ir tarpvalstybines piliečiams skirtas paslaugas. Vis dėlto, kalbant apie 

e. valdžios paslaugas, Europos Sąjungos vidaus rinka yra fragmentuota. Informacija, rekomendacijos, 

problemų sprendimo mechanizmai ir procedūros yra išsklaidyti, vartotojui nepatogūs ir nesąveikūs 

(European Commission, 2016a). 

Šiuo metu vis dar esama daug kliūčių darbuotojams ir piliečiams judėti ir kurti įmones kitose valstybėse 

narėse. Šiame tyrime jau parodyta, kad viena šių kliūčių yra kalba. Todėl, norint iš tiesų pasiekti tikslą 

teikti efektyvias ir visiems piliečiams prieinamas paslaugas ir svariai prisidėti prie bendrosios 

skaitmeninės rinkos sukūrimo, teikiant skaitmenines viešąsias paslaugas reikia spręsti šią problemą. 

Vykdant Europos viešojo administravimo institucijų sąveikumo sprendimų programą atliktame 

2013 m. tyrime (European Commission, 2013b) nustatyta, kad 34 proc. tirtų valstybių narių viešojo 

administravimo įstaigų svetainių pateikta informacija tik oficialiosiomis šalies kalbomis, o 66 proc. 

svetainių pateikta informacija ir kitomis kalbomis, dažniausiai anglų (61 proc.) 

Kalbant apie e. valdžios paslaugas, daugiakalbystė susijusi su dviem aspektais. Viena vertus, ji būtina 

siekiant užtikrinti, kad visi piliečiai galėtų gauti viešąsias paslaugas savo kalba. Atsižvelgiant į tai, kad 

pilietis turi teisę gyventi, studijuoti ar dirbti bet kurioje Sąjungos šalyje, argi jam neturėtų būti suteikta 

galimybė suprasti kitos šalies įstatymus ar gauti viešąsias paslaugas? Skaitmeniniame amžiuje 

vartotojams skirtos paslaugos turėtų būti daugiakalbės paslaugos. 

Kita vertus, daugiakalbystė daro poveikį IKT paslaugų ir priemonių semantiniam sąveikumui. 

Neregimas viešojo sektoriaus įstaigų ir vartotojų – piliečių, verslo ir kitų viešojo administravimo 

įstaigų – technologijų sąveikumas tiek nacionaliniu, tiek ES lygmeniu reikalauja daugiakalbių 

ontologijų, nes jos itin svarbios siekiant užtikrinti semantinį sąveikumą. 

Mašininio vertimo priemonės yra vienintelis ekonomiškai efektyvus būdas padaryti viešąsias paslaugas 

prieinamas visoje ES visomis oficialiosiomis ir kitomis tarp ES piliečių paplitusiomis kalbomis, pvz., 

rusų kalba. Tai galima lengvai patikrinti išnagrinėjus, kokios Europos Sąjungoje vertimo paslaugų 

išlaidos. Kad įvykdytų pareigą gerbti ES piliečių kalbų įvairovę, ES per metus išleidžia maždaug 

1,1 mlrd. eurų (2012 m.), o tai sudaro 1 proc. ES metinio bendrojo biudžeto (Gazzola, M. & Grin, F., 

2013). Gazzola, M. (2014) teigia, kad dabartinė visiškos daugiakalbystės politika ES yra ne tik įtrauki, 

bet ir efektyviausia kalbos politika, nes išlaidos per metus vienam ne jaunesniam kaip 15 m. piliečiui 

yra apie 2,7 euro. Vis dėlto, Fidrmuc (2011) teigia, kad vidutinės išlaidos turėtų būti skaičiuojamos 

priklausomai nuo piliečių, kurie negali naudotis pilietinėmis teisėmis dėl to, kad neapimama jų kalba, 

skaičiaus – tada išlaidos vienam piliečiui, kuris negali naudotis pilietinėmis teisėmis dėl kalbos, išauga 

iki 800 eurų maltiečių atveju. Šiame tyrime įvertinta, kokia procentinė gyventojų dalis įgalėja naudotis 

pilietinėmis teisėmis aprėpus kurią nors vieną kalbą23 ir kokios būtų naujos kalbos aprėpimo išlaidos 

vienam asmeniui, kad jis galėtų naudotis pilietinėmis teisėmis. Rezultatai pateikiami atitinkamai 

20 paveikslėlyje ir 21 paveikslėlyje. 

 

                                                           

23 Kalbama apie gyventojus, kurių kalbos mokėjimo lygis yra bent geras. Kalbant apie naujos kalbos aprėpimą, 
neįtraukiami gyventojai, bent gerai mokantys vieną iš kalbų, kurios jau aprėptos. 
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20 paveikslėlis. Procentinė gyventojų, įgalinamų naudotis pilietinėmis teisėmis, dalis, kai 
aprėpiama nauja kalba (logaritminė skalė) 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis „Eurobarometro“ apklausa Nr. 77.1 (European Commission, 2014a) 

 

Galima patvirtinti, kad vidutinės metinės išlaidos vienam asmeniui yra apie 2,7 euro (šio tyrimo 

skaičiavimais – 2,4 euro). Vis dėlto, taip pat galima patvirtinti, kad išlaidos, susijusios su kai kurių 

mažiau paplitusių kalbų aprėptimi, siekia 5 300 eurų vienam asmeniui, kuris negali naudotis 

pilietinėmis teisėmis dėl kalbos, airių kalbos atveju ir 15 000 eurų vienam asmeniui liuksemburgiečių 

kalbos atveju. Be to, būtų efektyviau aprėpti neoficialiąsias kalbas, tokias kaip rusų, turkų ar arabų, 

negu kai kurias oficialiąsias kalbas. Šiuo atveju teisingumas ir efektyvumas nesusiderina, o GKT, regis, 

yra vienintelis įgyvendinamas šios dilemos sprendimas. 
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21 paveikslėlis. Metinės išlaidos vienam asmeniui, kuris negalėtų kitaip naudotis pilietinėmis 
teisėmis, pagal kalbas (logaritminė skalė) 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis „Eurobarometro“ apklausa Nr. 77.1 (European Commission, 2014a) 

 

Įvairių ES valstybių narių nacionaliniai ir regioniniai viešieji dokumentai paprastai nėra prieinami 

kitiems ES piliečiams jų kalba. Pavyzdžiui, jeigu verslininkas portugalas norėtų susipažinti su Latvijos 

ar Slovėnijos prekybos teisės aktais, labai tikėtina, kad tokių dokumentų portugalų kalba nebus. 

Užtikrinti visų 28 ES šalių viešųjų dokumentų žmogaus vertimą į visas ES kalbas būtų utopija. Tai ypač 

aktualu skaitmeniniame amžiuje, kuriame fizinės kliūtys jau įveiktos, bet tebėra kultūros ir kalbos 

barjerai. Vienintelis įgyvendinamas sprendimas yra naudotis mašininio vertimo technologijomis, nes 

taip galima pigiai ir lengvai išversti turinį. Todėl skaitmeniniame amžiuje daugiakalbei Europai GKT 

yra itin svarbi technologija. 

3.2.3.3 Dideli duomenų kiekiai, atvirieji duomenys ir pakartotinis viešojo sektoriaus 

informacijos naudojimas (PVIN) 

Kalba yra tam tikras duomenų tipas ir ji kelia vieną svarbiausių iššūkių didelių duomenų kiekių 

technologijų plėtrai ir jos ekonominių privalumų panaudojimui. 

Kalbų technologijos yra būtina didelių duomenų kiekių ir žinių sąsaja ir yra duomenų vertės grandinės 

dalis. ES tekstinis turinys kuriamas įvairiomis kalbomis, todėl tekstiniai duomenys yra daugiakalbiai. 

Šie duomenys, bet kokios didelių duomenų kiekių prietaikos ištekliai, šiuo metu nepanaudojami, nes 

esamos priemonės daugeliu atvejų negali apdoroti kitų kalbų, išskyrus anglų. Pavyzdžiui, Europoje, 

jeigu nebus įveiktas kalbos barjeras, nebus įmanoma iš vartotojų sukurto turinio veiksmingai išgauti 

žinių. Jeigu šie duomenys būtų neregimai panaudojami pasitelkiant kalbų technologijas, tai būtų labai 

naudinga verslo išmaniųjų prietaikų kūrimui, duomenų analizei, saugumo sprendimų optimizavimui 

ir t. t. (SIRIA, 2016). 
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Šiuo atveju, norint Europoje panaudoti daugumą esamų duomenų, viešojo sektoriaus vaidmuo būtų 

ypač svarbus. Pakartotinis viešojo sektoriaus informacijos naudojimas (PVIN) taip pat labai susijęs su 

GKT, kaip duomenų šaltinis, kurį vis dar reikia kuo labiau išplėtoti. Europos lygmeniu galima PVIN 

nauda negaunama dėl kalbos barjero priežasčių. Dėl kalbos barjero apibendrinti duomenis ES lygmeniu 

yra labai sunku, todėl vartotojai negali gauti gana daug duomenų iš kitos šalies ir kartais netgi tos pačios 

šalies. 

GKT yra priemonė, kuria pasinaudodamos viešojo administravimo įstaigos galėtų pasiekti PVIN 

tikslus, konkrečiai padidinti skaidrumą ir atskaitomybę ir pasinaudoti jo teikiama ekonomine ir 

socialine nauda. 

PVIN tuo pačiu metu yra ir informacijos šaltinis, kuris padėtų plėtoti GKT. Atvirojo kodo ir mašininio 

nuskaitymo formatu paskelbta viešojo sektoriaus informacija yra pagrindiniai naujų kalbų 

technologinės plėtros ir kalbų modelių kūrimo ištekliai. 

3.2.4 Europos kūrimą, piliečių įsitraukimą skatinanti ir bendrą tapatybę 

sustiprinanti iš tiesų daugiakalbė Europa 

Esant dabartinei kalbinės fragmentacijos padėčiai, nebūtų įmanoma Europoje užtikrinti atviro viešojo 

sektoriaus, kuriame būtų teikiamos ne tik daug efektyvesnės ir našesnės, bet ir įtraukesnės viešosios 

paslaugos. Piliečiai ir interesų grupės tik tada gali įsitraukti į prasmingą bendravimą su sprendimų 

priėmėjais, jeigu bendraujama jų gimtąja kalba, kitaip prarandama didelė socialinio intelekto dalis. 

Norint Europoje užtikrinti dalyvavimą ir bendradarbiavimą internetinėmis priemonėmis ir išgauti 

žinias iš socialinių tinklų ir internetinio turinio, reikia, kad visa informacija ir duomenys būtų 

pateikiami visomis oficialiosiomis kalbomis ir kad piliečiai galėtų kreiptis į nacionalines, Europos, 

institucijas ir kitus suinteresuotuosius subjektus gimtąja kalba (European Commission, 2015g). 

Kaip rodo „Eurobarometro“ apklausa Nr. 84.1 (TNS, 2015), 51 proc. ES piliečių savo sieja su Europos 

Sąjunga, palyginti su tuo, kad 90 proc. europiečių save sieja su savo šalimi ir 88 proc. save sieja su savo 

regionu. Nors procentinė save su ES siejančių europiečių dalis padidėjo 6 procentiniais punktais, 

palyginti su ankstesniu 2014 m. barometru, dėl nesenų įvykių, pvz., „Brexit“, šis klausimas atsidūrė 

Europos diskusijų dėmesio centre. 

Klausimas, ar gyventojai jaučiasi priklausą Europos Sąjungai, aktualus nuo pat Europos integracijos 

proceso pradžios. Nuo pat Sąjungos pradžių bendros pilietybės sukūrimas buvo laikomas pagrindiniu 

elementu, siekiant žemyne užtikrinti gerovę ir taiką. 

Europinės tapatybės kūrimas grindžiamas bendru istorijos paveldu ir bendromis pagarbos 

žmogiškajam orumui, laisvės, demokratijos, lygybės, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms 

vertybėmis24. Vis dėlto, siekdama šio tikslo, Europa susiduria su keliais iššūkiais, o Sąjungos kalbų 

įvairovė yra vienas iš svarbesniųjų. Nors tapatybė yra daugialypė ir netgi dinamiška sąvoka (Graves-

Brown, Jones, & Gamble, 2013), nėra jokios abejonės, jog asmens gebėjimas užtikrinti, kad jį suprastų, 

yra svarbiausias priklausymo jausmo atsiradimo veiksnys (Weiß & Schwietring, NA). 

Bendra kalba įgalina tautų bendravimą ir brolybę, taigi, padeda kitiems suprasti kitos tautos istoriją, 

kultūrinį turtą ar netgi aplinkos sąlygas. 

Kalbų technologinė plėtra gali paskatinti judumą ir informacijos mainus ir galėtų įgalinti asmeninį 

piliečių, kalbančių ne ta pačia kalba, tarpusavio bendravimą, taigi, gali turėti teigiamo poveikio 

skatinant europiečių tarpusavio supratimą. 

                                                           

24 Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 2 straipsnis. 



Kalbų lygybė skaitmeniniame amžiuje 

59 

3.2.5 Nedaugiakalbės bendrosios skaitmeninės rinkos poveikis tarpvalstybinei 

e. prekybai 

Vienas iš pagrindinių bendrosios skaitmeninės rinkos tikslų – skatinti e. prekybą ES (European 

Commission, 2016k). Vis dėlto, kalbos barjeras trukdo veiksmingai įgyvendinti tarpvalstybinę 

e. prekybą, o Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje (EC, 2015) nepaminėtos jokios 

politikos priemonės, kuriomis būtų siekiama jį įveikti. 

3.2.5.1 Bendros tarpvalstybinės e. prekybos tendencijos 

Praėjusiais metais Europos pirkusiųjų internetu procentinė dalis nuolat augo – nuo 40 proc. 2010 m. iki 

53 proc. 2015 m., nors tarpvalstybinių e. pirkėjų ir visų e. pirkėjų skaičių santykis rodo, kad mažai kas 

keičiasi, kaip matyt 22 paveikslėlyje. 2015 m. tik 16 proc. ES piliečių įsigijo ką nors internetu iš kitų ES 

šalių – tai sudaro 30 proc. visų e. pirkėjų tais metais (Eurostat, 2016). 

 

22:paveikslėlis. Tarpvalstybinių pirkėjų internetu skaičiaus kitimas 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis EUROSTAT, 2016a 

 

Kalbant apie tiekėjus, tendencijos panašios. Procentinė e. kanalais parduodančių įmonių dalis keletą 

pastarųjų metų lėtai augo – nuo 13 proc. 2011 m. iki 17 proc. 2015 m. Vis dėlto, procentinė 

tarpvalstybinių elektroninių pardavėjų dalis, palyginti su visu elektroninių pardavėjų skaičiumi, beveik 

nesikeičia ir išlieka apie 44 proc., kaip matyti 23 paveikslėlyje. 
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23 paveikslėlis. Tarpvalstybinių pardavėjų internetu skaičiaus kitimas25 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis EUROSTAT, 2016b 

 

3.2.5.2 Kalbos barjero suvokimas 

Kalbų skirtumai nėra vienintelė priežastis, paaiškinanti, kodėl tarpvalstybinės e. prekybos skverbtis 

tokia nedidelė, nors jiems ir tenka atitinkamas vaidmuo. Apie 50 proc. Europos vartotojų mano, kad jie 

nepasirengę pirkti ką nors kita ES kalba. Kaip matyti 24 paveikslėlyje, skaičius įvairuoja nuo 83 proc. 

Liuksemburge iki 34 proc. Vengrijoje. 

24 paveikslėlis. Tarpvalstybinis kalbos barjeras vartotojams pagal šalis 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis European Commission, 2012d 

                                                           

25 Įtrauktos įmonės, turinčios ne mažiau kaip 10 darbuotojų, išskyrus finansų sektorių. 
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Nors jau ir toks skaičius kelia susirūpinimą, tikėtina, kad kalbos barjeras yra didesnis, nei mano 

vartotojai. Šio tyrimo tezė – kalbos barjeras iš tiesų yra neregima kliūtis daugeliui e. vartotojų. Kaip 

matyti 25 paveikslėlyje, išnagrinėjus, koks yra ryšys tarp procentinės internetu perkančių gyventojų 

dalies ir procentinės gyventojų, manančių, kad jie nepasirengę pirkti kita ES kalba, dalies kiekvienos 

šalies atveju, nustatyta, kad esama teigiamos koreliacijos tarp procentinės internetu kitose šalyse 

perkančių gyventojų dalies ir kalbos barjero suvokimo. Gana stebėtina, bet tose šalyse, kuriose 

gyventojai linkę pirkti kitose šalyse, daugiau asmenų galvoja, kad jie nepasirengę pirkti užsienio kalba. 

25 paveikslėlis. Kalbos barjero ir procentinės pirkėjų dalies koreliacija 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis European Commission, 2012c, 2014a 

Žmonės neįsisąmonina to, ko nežino. Kaip matyti 26 paveikslėlyje, 84 proc. e. prekybos srauto sudaro 

trys pagrindiniai e. prekybos šaltiniai: tiesioginio pirkimo srautas (40 proc.), pirkimo pasinaudojant 

paieškos sistemomis srautas (34 proc.) ir nukreipiamojo pirkimo srautas (10 proc.). Šis srautas 

dažniausiai generuojamas svetainių vartotojo kalba. Vartotojai retai atsiverčia e. prekybos puslapių kita 

(ne savo) kalba, todėl neįsisąmonina, kad yra tokia problema. 

 

26 paveikslėlis. E. prekybos srautas, suskirstytas į kategorijas pagal šaltinį 

 

 

Šaltinis: „Yotpo“ pasaulinė vartotojų duomenų bazė, apimanti daugiau kaip 120 000 internetinių įmonių 

(YOTPO, 2015) 
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Neseniai pagrindinės Europos pardavėjų internetu asociacijos „Ecommerce Europe“ užsakytame 

tyrime taip pat teigiama, kad kalbų skirtumai Europos Sąjungoje yra kliūtis, kurią sunku įveikti 29 proc. 

tarpvalstybine prekyba užsiimančių įmonių (Ecommerce Foundation, 2016). Išnagrinėjus Eurostato 

duomenis, galima padaryti panašią išvadą. Kaip matyti 27 paveikslėlyje, beveik 30 proc. internetiniu 

pardavimu pavieniams vartotojams užsiimančių įmonių mano, kad kalbos įgūdžiai yra didelė kliūtis. 

Visgi įmonės taip pat mano, kad esama ir kitų didelių kliūčių, tokių kaip defragmentuotas 

apmokestinimas ir reguliavimo aplinka ir vis dar nepakankamos platinimo visoje Europoje paslaugos. 

 

27 paveikslėlis. Tarpvalstybinės e. prekybos kliūtys internetiniu pardavimu pavieniams 
vartotojams užsiimančioms įmonėms, kurios neparduoda ES, bet mėgina tai padaryti ar svarsto 

tokią galimybę (procentinės įmonių dalys) 

 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis European Commission, 2015b, 2015c 

 

3.2.5.3 Fragmentuota bendroji skaitmeninė rinka 

Esant tokiai padėčiai, tikėtina, kad bendroji skaitmeninė rinka neveiks kaip integruota rinka. Pavel 

(2010) teigia, kad e. prekybos fragmentacija Europoje tikriausiai priklauso nuo kalbos barjero, 

reguliavimo skirtumų ir specifinių vartotojų pasirinkimų. Atlikus klasterinę procentinės kitose šalyse 

perkančių e. prekybos vartotojų dalies analizę, nustatyta, kad yra susidarę šeši aiškūs šalių klasteriai, 

susiformavę daugiausia dėl kultūros ir kalbų panašumų26. Kaip matyti 28 paveikslėlyje, daugumoje to 

paties klasterio šalių vartojamos tos pačios arba glaudžiai susijusios kalbos. 

                                                           

26 Analizė išsamiai aprašyta 7.4.1 priede. 
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28 paveikslėlis. Tarpvalstybinės e. prekybos klasteriai (vartotojų aspektu) 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis Civic Consulting, 2011 

 

Tarpvalstybinė e. prekyba tarp skirtingų klasterių šalių vyksta retai, išskyrus tuos atvejus, kai paskirties 

šalis yra viena didžiausių ekonomikų. Be to, grupėje „Kitos šalys“, į kurią įeina daugiausia tos Europos 

šalys, kuriose vartojamos mažiau paplitusios kalbos, tarpvalstybinė e. prekyba vyksta labai retai, tiek 

tarp tos pačios grupės šalių, tiek su kitų klasterių šalimis, išskyrus didžiąsias ekonomikas. Šios šalys 

tebėra izoliuotos ir aiškiai nepalankioje padėtyje, nes Europos pirkėjai internetu iš kitų šalių nelinkę 

pirkti šiose šalyse, o šių šalių e. pirkėjai patiria sunkumų, kai norėtų pirkti kitose ES šalyse. Kalbant apie 

tiekėjus (žiniatinklio prekybininkus, užsiimančius prekyba su kitomis ES šalimis), atlikta panaši analizė, 

aprašyta 7.4.2 priede, rodo panašiai susiformavusius klasterius. Analizė leidžia manyti, kad sukurti iš 

tiesų integruotą bendrąją skaitmeninę rinką tiek tiekėjams, tiek pirkėjams trukdo kalbos ir kultūros 

barjerai. Vis dėlto, esama ir kitų verslo priežasčių, kurios trukdo vystytis bendrajai skaitmeninei rinkai, 

pvz., geografinis blokavimas, kurį taiko internetiniai prekybininkai, siekdami suskaldyti rinką į 

segmentus pagal vartotojų gyvenamąją vietą. Kad paskatintų bendrąją skaitmeninę rinką vystytis, 

Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl tokio diskriminavimo uždraudimo (European Commission, 

2016h). 

3.2.5.4 Kalbos barjero poveikio tarpvalstybinei e. prekybai įvertinimas 

Siekiant kiekybiškai įvertinti kalbos barjerą, atliktos kelios regresinės analizės27 ir nustatyta, kad žemas 

kalbos barjeras, palyginti su aukštu, 142 proc. padidina tarpvalstybinių pirkėjų internetu skaičių. Tai 

reiškia, kad tarpvalstybinių pirkėjų skaičius yra vidutiniškai keturis kartus didesnis, jeigu kalbos 

barjeras tarp šalių yra žemas, palyginti su šalimis, tarp kurių kalbos barjeras yra aukštas. 

                                                           

27 7.5.2 (paklausos aspektas) ir 7.5.3 (pasiūlos aspektas) priedai. 
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Rezultatai nesudėtingai grafiškai pavaizduoti 29 paveikslėlyje28. Pavyzdžiui, paskirties šalies BVP yra 

1 000 mlrd. eurų. Kalbinė atskirtis bus beveik 19 proc., o procentinė iš užsienio šalies perkančiųjų 

internetu dalis vidutiniškai padidės nuo 6 iki 25 proc. Toks rezultatas rodo, kad kalba yra svarbi ir 

reikšminga kliūtis vartotojams sukurti iš tiesų integruotą bendrąją skaitmeninę rinką. 

 

29 paveikslėlis. Tarpvalstybinės prekybos internetu pirkėjų aprašomosios regresijos rezultatai 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis Civic Consulting, 2011; European Commission, 2014a; EUROSTAT, 

2016c 

 

Nustatyta, kad mažmeniniams prekybininkams kalbos barjeras svarbus, tačiau dar didesnį poveikį turi 

logistika (tiek pardavimui į kaimynines šalis, tiek į artimesnes šalis). Tai atitinka 27 paveikslėlyje 

nurodytas kliūtis. 

Remiantis šiais rezultatais galime įvertinti, kas nutiktų teoriniu atveju, jeigu kokybiškos GKT suteiktų 

galimybes naudoti paprastą, bet efektyvią automatinio e. prekybos svetainių vertimo priemonę29. 

Pavyzdžiui, Vengrija yra tokia šalis, kurioje vartojama lingvistiniu požiūriu izoliuota kalba ir didelė 

procentinė gyventojų dalis nemoka jokios užsienio kalbos. Šiuo metu ES gyventojų iš kitų šalių, 

perkančių internetu iš Vengrijos, skaičius yra labai mažas, tačiau galima manyti, kad, įveikus kalbos 

barjerą, kitų šalių gyventojų, internetu perkančių iš Vengrijos, skaičius padidėtų iki 5,9 mln., kaip 

parodyta 30 paveikslėlyje. Tai daugiau nei du kartus daugiau nei dabartinis gyventojų, perkančių 

internete Vengrijoje, skaičius (2,2 mln.). 

                                                           

28 Kaimyninės šalys, tarp kurių vidutinis atstumas, vidutinė paskirties šalies reguliavimo kokybė ir keturi skirtingi 
ekonomikos dydžiai (BVP nuo 20 mlrd. eurų iki 1 000 mlrd. eurų). Paskirties šalis nėra Vokietija, Jungtinė Karalystė 
ar Prancūzija. 

29 Išsamūs rezultatai pateikiami 7.5.2.6 (paklausos aspektas) ir 7.5.3.6 (pasiūlos aspektas) prieduose. 
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30 paveikslėlis. Kitų šalių gyventojų, perkančių internetu iš Vengrijos, skaičius priklausomai nuo 
kalbos barjero 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis Civic Consulting, 2011; European Commission, 2014a; EUROSTAT, 

2016c 

3.2.5.5 Integruotos bendrosios skaitmeninės rinkos poveikis Europos ekonomikai 

Pagrindinis klausimas – koks būtų bendras iš tiesų integruotos bendrosios skaitmeninės rinkos poveikis 

Europos visuomenės gerovei ir ekonomikai. Tikėtina, kad padidėjusi pasiūla internetu paskatins 

konkurencingesnę rinką, kurioje bus skatinama kainų konkurencija. Internetinės kainos mažės ir 

užtikrins didesnę vartotojų gerovę. Europos vartotojų centrų tinklas įvertino, kad Europos vartotojai 

pirkdami internetu galėtų kasmet sutaupyti 11,7 mlrd. eurų, jeigu jie galėtų pasirinkti iš plataus ES 28 

siūlomo prekių ir paslaugų spektro (European Commission, 2015f). Be to, hipotetiniu atveju, jeigu 

prekybai internetu tektų 15 proc. visos mažmeninės prekybos (šiuo metu internetinė prekyba sudaro 

6,4 proc. visos mažmeninės prekybos Europoje (Hunter & Wilson, 2015)) ir būtų sukurta tikra bendroji 

ES vartotojų rinka, visa papildoma nauda ES vartotojams, atsirandanti dėl padidėjusios konkurencijos, 

galėtų siekti 204,5 mlrd. eurų per metus (1,7 proc. ES BVP), remiantis 2011 m. duomenimis. Tai keturis 

kartus daugiau, palyginti su dabartine fragmentuota rinka (Civic Consulting, 2011). 

Dar įdomiau įvertinti poveikį visai ekonomikai. Cardona, Duch-Brown, Francois, Martens, & Yang 

(2015) įvertino makroekonominį kliūčių e. prekybai sumažinimo poveikį, pasinaudodami 

makroekonomikos bendrosios pusiausvyros modeliu. Jų išvadose teigiama, kad didesnis sandorių tarp 

šalių skaičius didina kainų konkurenciją ir todėl turi neigiamo poveikio šalies vidaus mažmeninės 

prekybos rinkai (-2,6 proc.). Vis dėlto, tokia padidėjusi konkurencija turėtų teigiamo poveikio kitiems 

sektoriaus (iki 2,6 proc.) ir namų ūkių vartojimui (1,7 proc.). Autoriai nurodo, kad padidėjusi 

tarpvalstybinės e. prekybos apimtis užtikrintų didesnį efektyvumą ir geresnį naudos paskirstymą iš 
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mažmeninių prekybininkų ir namų ūkių į kitus sektorius, tačiau turėtų nedidelį poveikį ES BVP (jis 

padidėtų 0,14 proc.). 

Kadangi šiuo metu nėra technologijų, kurios padėtų įveikti kalbos barjerą neregimu, veiksmingu ir 

sparčiu būdu, matyti, kad padėtis negerėja ir kad procentinė pirkėjų ir mažmeninių prekybininkų, 

perkančių ir parduodančių internetu, dalis beveik nekinta. Šio tyrimo rezultatai leidžia manyti, kad 

efektyvios GKT galėtų pagerinti tarpvalstybinės e. prekybos padėtį, nes efektyviai išspręstų su kalbos 

barjeru susijusias problemas. Vis dėlto, labai svarbu apimti ne tik labai paplitusias kalbas, bet ir mažiau 

paplitusias Europos kalbas, kad tas kalbas vartojantys piliečiai neatsidurtų užribyje. Kita vertus, 

efektyvios visų kalbų, tiek labai paplitusių, tiek nepaplitusių, technologijos ypač praturtintų tų šalių 

namų ūkius ir įmones, taigi, paskatintų iš tiesų integruotą ir teisingą Europos bendrąją skaitmeninę 

rinką. 

3.2.6 Poveikis MVĮ 

MVĮ yra kertinis Europos ekonomikos akmuo30. Jeigu MVĮ neturės pakankamų kalbos įgūdžių, tai gali 

padaryti labai neigiamą poveikį Europai. Įvairūs veiksniai, tokie kaip didesnės galimybės įgyti 

techninės patirties, geresnis rinkos supratimas ir padidintas efektyvumas, laikomi pagrindiniais, 

3,7 proc. padidinančiais eksportuojančių MVĮ produktyvumą, palyginti su sektoriaus vidurkiu (Hagen, 

Foreman-Peck, Davila-Philippon, Nordgren, & Hagen, 2006). Vis dėlto, Nacionalinis kalbų centras 

(Hagen et al., 2006) nurodo31, kad bent 945 000 Europos MVĮ praranda verslo sandorius dėl kalbos 

įgūdžių stokos, o viena įmonė dėl to per trejus metus praranda vidutiniškai 325 000 eurų. Ilgesnio 

laikotarpio verslo partnerystė priklauso nuo santykių plėtojimo ir jų valdymo, todėl tikslinės šalies 

kultūros ir kalbos žinios yra nepaprastai svarbios. Tarpvalstybine prekyba užsiimančioms įmonėms 

ypač svarbus pasirengimo vartoti kalbas, kuriomis skelbiamas turinys, lygis, nes tų kalbų skaičius turi 

didėti. Nors šiuo metu 60 proc. MVĮ gali skelbti informaciją daugiau nei viena kalba (išskyrus Jungtinę 

Karalystę – joje 60 proc. įmonių yra vienakalbės), kalbos barjeras MVĮ yra didesnis negu didesnėms 

įmonėms, kaip matyti 31 paveikslėlyje. Vertimo išlaidos tampa pagrindine kliūtimi įgyvendinti 

daugiakalbio internetinio turinio strategiją, nes informacijos skelbimo išlaidos padidėja trečdaliu. 

Mažmeninė rinka, žiniasklaida ir gamyba yra pirmaujančios rinkos, skatinančios diegti kalbų 

technologijas ir skelbti daugiakalbį turinį, siekiant pereiti į tarpvalstybinį lygmenį Europoje. Visų pirma, 

kalbant apie darbo vietas, pridėtinę vertę ir įmonių skaičių (Muller et al., 2014), svarbiausias labai mažų 

ir mažų įmonių sektorius yra didmeninė ir mažmeninė prekyba, o tai vienas iš sektorių, kuris galėtų 

daugiau gauti naudos iš tarpvalstybinių sandorių. Vis dėlto, kaip matyti 32 paveikslėlyje, dėl kalbos 

barjero MVĮ parduoti internetu į užsienį yra daug sunkiau nei didesnėms įmonėms. 2015 m. 

elektroniniu būdu prekybą į kitas ES šalis vykdė 23 proc. didesnių įmonių, palyginti su atitinkamai 12 ir 

7 proc. vidutinių ir mažų įmonių. 

                                                           

30 2014 m. MVĮ sudarė apie 99,8 proc. visų įmonių ir užtikrino apie du trečdalius visų darbo vietų (71,4 proc. 
daugiau darbo vietų tais metais) ne finansų sektoriuose (Muller et al., 2014). 

31 Remiantis Informacijos apie kalbų mokymą centro (CILT) vykdytos 20 000 įmonių apklausos rezultatais. 
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31 paveikslėlis. Tarpvalstybinės e. prekybos kalbos barjeras internetiniu pardavimu pavieniams 
vartotojams užsiimančioms įmonėms, kurios mėgina parduoti užsienyje arba svarsto tokią 

galimybę, pagal dydį 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis European Commission, 2015c. 

 

Viena iš šio atotrūkio priežasčių yra kalbos barjeras. Pasinaudojant 2009 m. bendrijos IKT naudojimo ir 

e. prekybos tyrimu (Pavel (2010)), nustatyta, kad vienintelės didelės kliūtys sudaryti tam tikrus 

elektroninio pardavimo sandorius tarp stambių ir mažų ar vidutinių įmonių yra kalbos barjeras ir 

techninės problemos. Kalbant apie kalbos barjerą, tikėtina, kad efektyvūs GKT sprendimai padėtų vis 

geriau užtikrinti vienodas veiklos sąlygas, kuriomis maži Europos mažmenininkai galėtų lengviau 

konkuruoti su didelėmis internetinėmis parduotuvėmis, kurių dauguma priklauso ne Europos 

įmonėms. 

 

32 paveikslėlis. Elektroninę prekybą su kitomis ES šalimis vykdančios įmonės pagal dydį 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis EUROSTAT, 2016b 
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Kalbant apie technines kliūtis, viena iš naujausių IKT inovacijų, galinčių padėti MVĮ padidinti savo 

produktyvumą ir konkurencingumą, yra debesijos kompiuterijos paradigma. Vis dėlto, debesijos 

kompiuterijos sprendimų vietos kalbomis stoka gali būti kliūtis MVĮ įdiegti šias technologijas 

trumpuoju laikotarpiu (Bradshaw, D., Folco, G., Cattaneo, G., & Kolding, M., 2012). 

Dabartinės MVĮ kalbų strategijos grindžiamos tradiciniais metodais, tokiais kaip gimtakalbių 

samdymas (22 proc. įmonių), interneto svetainių vertimas pasitelkiant vertėjus (50 proc. įmonių) ir 

vietinių agentų samdymas. Investicijos į šiuos elementus gali padidinti eksporto pardavimus iki 

44,5 proc. Vis dėlto, ne visos MVĮ pasirengusios investuoti į tokius pajėgumus. Kokybiškos GKT 

paslaugos, pritaikytos pagal MVĮ ypatybes, galėtų būti šios problemos sprendimas, nes tokioms 

įmonėms užtikrintų įgyvendinamus, sparčius ir efektyvius sprendimus. 

3.2.7 Kiti daugiakalbystės poveikio tarpvalstybinei prekybai ir įmonėms Europoje 

aspektai 

Versle daugiakalbės ekonomikos iššūkiai kyla ne tik e. prekybos paslaugų subjektams. Daugiakalbystė, 

vienas pagrindinių Europos kultūros aspektų, taip pat yra viena pagrindinių kliūčių sukurti iš tiesų 

susietą, kalbų sienas pereinančią bendrąją rinką. Lingvistinis sąveikumas yra būtinas siekiant Europos 

ekonomikos augimo ir konkurencingumo. Europos įmonės dėl kalbos įgūdžių ir gebėjimo pritaikyti 

informaciją prie konteksto stokos praranda daug verslo sandorių. Netgi pagrindinės verslo kalbos 

lopšys, Jungtinė Karalystė, pripažino, kad kalbos barjeras tarpvalstybinėje prekyboje sukelia didžiulių 

nuostolių. Kaip teigiama Jungtinės Karalystės Prekybos ir investicijų departamento (2016 m. liepos 

mėn. pasikeitė į Tarptautinės prekybos departamentą) užsakytame tyrime, Jungtinėje Karalystėje kalbos 

įgūdžių stokos tarptautinės prekybos srityje sukelti nuostoliai gali prilygti 3,5 proc. nacionalinių 

pajamų 2006 m. arba 48 mlrd. svarų sterlingų. Be to, šie nuostoliai didėja, turbūt dėl to, kad plėtojasi 

prekyba su besivystančiomis šalimis, tokiomis kaip Kinija, kurios atveju anglų kalbos įgūdžių 

nepakanka (Foreman-Peck, J. & Wang, Y., 2013). Vien tik anglų kalbos vartojimo strategija gali būti 

trumparegė. Pavyzdžiui, Rytų Europos šalyse, tokiose kaip Lietuva, įmonėms tikriausiai reikės rusų 

kalbos įgūdžių (British Council, 2011). 

Nors kalbos įgūdžių stokos pasekmės tarptautinei prekybai tikrai labai didelės, kalbos barjeras 

tarpvalstybinei prekybai suvokiamas panašiai kaip vartotojai suvokia kalbos barjerą tarpvalstybinei e. 

prekybai. Šis barjeras įmonėms dažniausiai nematomas. Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje tos įmonės, 

kurios žino apie kultūrinių skirtumų keliamus sunkumus, daugiau eksportuoja, o tos, kurios teigia, kad 

nesusiduria su kultūriniu barjeru, dažniausiai mažiau eksportuoja ir turi mažiau kalbų įgūdžių 

(Foreman-Peck, J. & Wang, Y., 2013). Kitose šalyse, tokiose kaip Rumunija, taip pat susirūpinimą kelia 

įsisąmoninimo, kad svarbu mokėti kitas partnerių kalbas, stoka (British Council, 2011). Dėl to labai 

sudėtinga efektyviai plėtoti tradicinę kalbų politiką. 

Investicijos į kalbų įgūdžius turėtų duoti didelę grąžą, tačiau įmonėms ne visada įmanoma tokias 

investicijas daryti. GKT galėtų užtikrinti ekonomiškus sprendimus, kurie padėtų kompensuoti kalbų 

įgūdžių stoką versle, ir taip Europos įmonėms atvertų naujas tarptautinės prekybos galimybes. 

3.3 Gimtosios kalbos technologijos ir viešoji politika 

Šiame skyriuje nagrinėjama, kaip ES sprendžia daugiakalbystės problemas ir kokia vieta dabartinėje 

IKT politikoje ir skaitmeninėje darbotvarkėje tenka GKT. Taip pat įvertinama kitų daugiakalbių 

visuomenių, tokių kaip Pietų Afrika ir Indija, patirtis. Skyriaus pabaigoje nagrinėjamos sektoriaus ir ES 

mokslinių tyrimų grupių pateiktos politikos priemonių rekomendacijos. 

Svarstant daugiakalbystės politikos priemones, visada daromi kompromisai tarp veiksmingumo ir 

teisingumo, utopijos ir realybės, kultūros paveldo ir įvairovės išsaugojimo ir veiksmingos integruotos 

bendrosios rinkos skatinimo. Daugiakalbystės politikos priemonės yra nepatogi tema. Viena vertus, 
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daugiakalbystės išsaugojimas yra tvirtai įsišaknijęs tarp europietiškųjų kultūros įvairovės vertybių ir 

tikriausiai yra vienintelis būdas teisingai ir iš tiesų integruotai Europos Sąjungai sukurti, sykiu 

išsaugant kultūrą. Kita vertus, sukurti iš tiesų integruotą Europą bus įmanoma tik tuo atveju, jeigu bus 

įveiktas dabartinis kalbos barjeras, tačiau dėl didelių sąnaudų tai atrodo neįvykdoma. Politikos 

priemonių, kuriomis būtų siekiama, kad kuo daugiau gyventojų labai gerai mokėtų vieną „lingua 

franca“, pvz., anglų, taikymas galėtų būti efektyvus, tačiau turėtų neigiamą kultūrinį ir politinį poveikį, 

pvz., sukurti didesnę kalbinę atskirtį, iš esmės pakeistų mūsų mąstyseną ir elgseną ir sumažintų ES 

piliečių norą išsaugoti savo kalbą (Gazzola, M., 2014). 

Šiuo metu esama 24 oficialiųjų kalbų. ES piliečiai turi teisę vartoti bet kurią šių kalbų, kai kreipiasi į ES 

institucijas. ES reglamentai ir kiti teisės aktai skelbiami visomis oficialiosiomis kalbomis ir ES pateikia 

bendrąją informaciją apie savo politiką visomis oficialiosiomis kalbomis. Vis dėlto, labiau specializuotas 

turinys teikiamas tik labiausiai paplitusiomis ES kalbomis. Kalbant apie kitas regionines ir mažiau 

paplitusias kalbas, Europos Komisija stengiasi kuo labiau skatinti kalbų įvairovę, nors dėl šių kalbų 

teisinio statuso ir paramos sprendžia nacionalinės valdžios institucijos (European Commission, 2016c). 

Atsižvelgiant į skirtingus nacionalinių ir regioninių kalbų poreikius, juos Europoje tenkina dvi 

skirtingos organizacijos: EFNIL rūpinasi nacionalinėmis kalbomis, o NPLD regioninėmis. 

2003 m. įsteigtai Europos nacionalinių kalbų institucijų federacijai (EFNIL, 2016) priklauso institucijos 

iš 30 šalių. Jų funkcijos – stebėti šalies oficialiąją kalbą (ar kalbas), teikti rekomendacijas dėl kalbos 

vartojimo ar kalbos politikos plėtojimo. Federacija šioms institucijoms yra forumas, kuriame jos gali 

keistis informacija apie savo darbą ir rinkti bei skelbti informaciją apie kalbos vartojimą ir politiką ES. 

EFNIL skatina oficialiųjų ES kalbų tyrimus ir koordinuotą požiūrį į gimtosios kalbos ir užsienio kalbų 

mokymąsi, nes tai vienas iš būdų lingvistinei ir kultūrinei įvairovei Europos Sąjungoje skatinti. EFNIL 

narės gerai žino, kokios svarbios ir reikšmingos yra GKT tam tikrais aspektais. Pirma, jos būtinos ir 

reikalingos norint užtikrinti atitinkamos nacionalinės kalbos tvarumą skaitmeniniame amžiuje. Antra, 

jos yra mokslinių tyrimų ir produktyvumo didinimo priemonė, turinti vis didesnį poveikį kasdieniam 

jų darbui. Trečia, EFNIL narės, kurių dauguma atstovauja pagrindinėms akademinėms konkrečios 

kalbos įstaigoms, gali prisidėti prie savo kalbos technologinės paspirties pateikdamos be galo vertingus 

kalbos išteklius, kuriuos jos yra sukūrusios. Pavyzdžiui, EFNIL vykdo bandomąjį projektą (EFNILEX), 

kurio tikslas – sukurti kalbų technologinę paspirtį kalbų porų, kurias didžiosios leidyklos laiko 

komerciniu požiūriu neperspektyviomis, dvikalbiams žodynams rengti. 

O štai Kalbų įvairovės skatinimo tinklas (NPLD, 2016) yra visos Europos tinklas, kuris rūpinasi teisės 

aktuose pripažintomis, regioninėmis ir mažesnių valstybių kalbomis. NPLD įsteigtas 2007 m. ir jau 

įsitvirtino kaip pagrindinis tų kalbų, kurios nėra oficialiosios ES kalbos, bendrijų atstovas. NPLD turi 

du pagrindinius tikslus. Pirma, pasinaudoti kaupiamomis žiniomis ir didėjančia kompetencija, kurios 

dabar turimos kalbų stiprinimo srityje, ir užtikrinti, kad jomis būtų dalijamasi. Tai daroma daugiausia 

rengiant susitikimus ir seminarus, ir pats procesas yra toliau plėtojamas plečiant tinklo nariams skirtą 

skaitmeninę kalbos planavimo biblioteką. Antras tikslas susijęs su politikos plėtojimo Europos 

lygmeniu klausimu. Nors ES institucijos daug kalba apie kalbų įvairovės svarbą, politikos iniciatyvų 

imamasi mažai, o dar mažiau skiriama finansavimo Europos kalbų įvairovei skatinti. Tinklo nariai 

siekia atkreipti dėmesį į šį trūkumą ir parodyti poreikį, kad visos autochtoninės kalbos Europoje būtų 

labiau remiamos, siekiant užtikrinti, kad turtinga kalbų, kurių nemažam skaičiui gresia didelis 

išnykimo pavojus, įvairovė išliktų ir ateityje. IKT ir socialiniams tinklams tenka esminis vaidmuo, 

siekiant užtikrinti daugumos, jei ne visų, Europos kalbų išlikimą ateityje (NPLD & EFNIL, 2016). 

Vis dėlto, Komisija pati perėjo prie vienakalbystės režimo savo institucijose, nes jose anglų kalba 

praktiškai tapo vienintele darbo kalba. Kaip matyti 33 paveikslėlyje, kalbant apie 1997–2013 m. išverstų 

puslapių skaičiaus kitimą pagal kalbas, iš kurių versta, galima pastebėti, kad 1997 m. anglų, prancūzų 

ir tam tikru mastu vokiečių kalbos buvo įprastos darbo kalbos, tačiau 2013 m. anglų kalba gerokai 

pralenkė visas kitas vartojamas kalbas. Kalbant apie išverstų puslapių skaičiaus kitimą pagal kalbas, į 

kurias versta, anglų kalba vėlgi gerokai pralenkia kitas kalbas – į anglų kalbą išversta maždaug 250 000 
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puslapių, toliau prancūzų ir vokiečių kalbos (nuo 100 000 iki 150 000 išverstų puslapių) ir visos kitos 

kalbos (mažiau kaip 100 000 puslapių) (European Commission, 2014c). Abu rodikliai (Vertimo generalinio 

direktorato išverstų puslapių skaičius pagal kalbas, iš kurių ir į kurias versta) patvirtina, kad ES 

institucijose dominuoja anglų kalba. Šis dominavimas negali būti pateisinamas, jeigu kalbama apie 

teisingumą, tačiau taip yra labiau realistiška, efektyvu ir įgyvendinama. 

 

33 paveikslėlis. Išverstų puslapių skaičiaus kitimas pagal kalbas, iš kurių versta (procentinė 
puslapių dalis; iš viso mln.) 

 

Šaltinis: European Commission, 2014c 

 

3.3.1 Daugiakalbystės tendencijos ir GKT ES organuose 

Nagrinėjant dabartinę daugiakalbystės ES organuose padėtį, daugiausia dėmesio skirta Europos 

Parlamentui ir Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generaliniam direktoratui, visų pirma bendrosios 

skaitmeninės rinkos klausimams, nes šio pranešimo pagrindinis tikslas – nustatyti, kokį vaidmenį 

atlieka GKT skaitmeniniame amžiuje. Naudotasi trimis skirtingais šaltiniais: 

 Europos Komisijos Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinio direktorato techniniais 

dokumentais iš ataskaitų apie šio generalinio direktorato atliktas studijas aprašo 

(478 dokumentai nuo 2003 m. iki 2015 m., DG CONNECT, 2014), 

 Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinio direktorato Bendrosios skaitmeninės rinkos 

tinklaraščiu (440 įrašų nuo 2011 04 06 iki 2016 09 21) (European Commission, 2015e), 

 Europos Parlamento tinklaraščiais (2 006 įrašai nuo 2012 03 02 iki 2016 09 28) (European 

Parliament, 2015). 

Šie ištekliai leidžia gerai apžvelgti politinį, strateginį ir techninį ES institucijų požiūrį. Analizė atlikta 

pasinaudojant tekstų analizės priemonėmis, kurios suteikia galimybių ieškoti konkrečių terminų ir tų 

terminų tarpusavio sąsajų. Pasirinkti įvairūs terminai, susiję su gimtosios kalbos technologijomis, ir 

atlikta lyginamoji analizė – šie terminai palyginti su kitais terminais, susijusiais su populiarėjančiomis 

technologijomis skaitmeninėje ekosistemoje. Terminų sąrašas pateiktas 7.6 priede. Įvertinta, ar kalbų 

technologijos laikomos aktualia tema ir kaip kinta jų suvokimas – išnagrinėta tam tikra procentinė dalis 

dokumentų, kuriuose vartojami su kalbos tema susiję terminai, palyginti su procentine dalimi 
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dokumentų, kuriuos vartojami su kitomis populiarėjančių technologijų temomis susiję terminai, 

atsižvelgiant į visą dokumentų skaičių. Toliau nagrinėta, kiek išsamiai kiekviena sąvoka aptarta – 

analizuotas vidutinis su kiekvienu terminų rinkiniu susijusių sakinių tankis dokumente. Nors ir esama 

tokios analizės trūkumų, vis tiek galima manyti, kad ji leidžia susidaryti bendrą vaizdą, kokių esama 

skirtumų tarp daugiakalbystės ir GKT temų, palyginti su kitų populiarėjančių technologijų temomis 

šiuose informacijos šaltiniuose. 

CONNECT GD ataskaitose pateikiama techninė vizija, CONNECT GD Bendrosios skaitmeninės rinkos 

tinklaraštis susijęs su strategine nuomone apie bendrąją skaitmeninę rinką ir aktualiausius jos 

klausimus, o EP tinklaraštis parodo politinį požiūrį. Analizės rezultatai pateikiami 34 ir 

35 paveikslėliuose. Kalbant apie techninį požiūrį, vidutiniškai 28 proc. dokumentuose paminėtos 

populiarėjančių technologijų temos, bet tik 11 proc. dokumentų paminėtos kalbų technologijų temos. 

Be to, šis atotrūkis nuo 2003 m. didėja. Tai rodo, kad kalbų technologijos vis labiau darosi nereikšminga 

technologijų tema, nors prieš dešimt metų ji buvo gana išsamiai aptarinėjama, palyginti su kitų 

technologijų temomis. Išnagrinėjus strateginę nuomonę apie bendrąją skaitmeninę rinką, nustatyta, kad 

kalbų technologijos yra nesusijusi tema (su šia tema susijęs tik 1 įrašas iš 242, palyginti su tuo, kad su 

kitų technologijų temomis susijęs 1 įrašas iš 15), ir atotrūkis nuo kitų populiarėjančių technologijų temų 

iš esmės didėja. Tai gana stebėtina, turint omenyje tai, kad, kaip matyti poveikio analizėje, kalbos 

barjeras, kurį būtų galima įveikti pasinaudojant šiomis technologijomis, yra viena didžiausių kliūčių 

siekiant sukurti iš tiesų integruotą ir teisingą bendrąją skaitmeninę rinką. Kalbant apie politinį požiūrį, 

atsispindintį EP tinklaraštyje, taip pat matyti, kad kalbų technologijų tema labai mažai aktuali. Tačiau 

šiuo atveju atotrūkis nuo kitų populiarėjančių technologijų temų nedidėja. 
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34 paveikslėlis. Vidutinė procentinė dokumentų, apimančių tam tikras temas, dalis (kalbų 
technologijų temos palyginti su kitų populiarėjančių technologijų temomis) 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis DG CONNECT, 2014; European Commission, 2015e; 

European Parliament, 2015 

 

Išnagrinėjus, kiek išsamiai įvairios temos aptartos tyrinėtuose dokumentuose, matyti panaši tendencija. 

CONNECT GD ataskaitose atotrūkis tarp kalbų technologijų temų ir kitų technologijų temų gana 

didelis (vidutiniškai 3,2 sakinio vienam dokumentui, palyginti su atitinkamai 9,5), ir atotrūkis pamažu 

didėja. Tai rodo ne tik tai, kad tema aptariama vis mažiau dokumentų, bet ir tai, kad kalbų technologijų 

temos aptariamos vis mažiau išsamiai. Didžiausią susirūpinimą kelia bendrosios skaitmeninės rinkos 

strategijos tendencija. Nors joje atotrūkis mažesnis, per pastaruosius mėnesius jis iš esmės padidėjo. Tai 

patvirtina, kad kalbų technologijų tema, kalbant apie bendrąją skaitmeninę rinką, yra mažai aktuali. 

Kalbant apie politinį požiūrį, atotrūkis nedidelis ir per pastaruosius keletą metų mažai keitėsi. Nors EP 

tinklaraščio įrašų, susijusių su šiomis temomis, daug mažiau, tais atvejais, kai jos į juos įtrauktos, jos 

aptariamos gana išsamiai. 
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35 paveikslėlis. Vidutinis vienam dokumentui tenkančių sakinių, apimančių tam tikras temas, 
skaičius (kalbų technologijų temos palyginti su kitų populiarėjančių technologijų temomis) 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis DG CONNECT, 2014; European Commission, 2015e;  

European Parliament, 2015 

3.3.2 ES daugiakalbystės ir GKT politika 

Kad būtų galima įvertinti ES požiūrį į GKT ir daugiakalbystę, išnagrinėti nuo 1995 m. priimti 

38 atitinkami politikos ir reguliavimo dokumentai32, susiję su viešosiomis paslaugomis, skaitmenine 

ekonomika ir ES bendrąja rinka. Nagrinėtų dokumentų sąrašas pateikiamas 7.6.2 priedo 

58 paveikslėlyje. Šie dokumentai yra ES direktyvos (19), Komisijos komunikatai (7), vienas Tarybos 

sprendimas, reglamentai (4), viena Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė, 

ataskaitos dėl direktyvų (2) ir Komisijos tarnybų darbiniai dokumentai (3). Nors reikėtų pripažinti, kad 

šie rezultatai galbūt nepateikia visiškai objektyvios ir išsamios apžvalgos, vis tiek galima manyti, kad 

jie gerai parodo, koks vaidmuo pagrindinėse Europos IKT politikos priemonėse tenka daugiakalbystei 

ir GKT. 

Kaip matyti 36 paveikslėlyje, iki 2006 m. rastos nuorodos į terminus, susijusius su kalbų įvairove, tik 

keliose direktyvose. Pavyzdžiui, Direktyvoje 2000/31/EB dėl elektroninės prekybos teigiama, kad „ji 

                                                           

32 Šie dokumentai pasirinkti remiantis per projektą vykdytos informacijos paieškos rezultatais. 
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neturėtų kliudyti priemonėms, kurias valstybės narės gali priimti vadovaudamosi Bendrijos teise, kad 

pasiektų socialinių, kultūrinių ir demokratijos tikslų, atsižvelgdamos į savo kalbų įvairovę“. 

 

36 paveikslėlis. Oficialūs ES dokumentai ir jų sąsaja su tema, nustatyta remiantis sakinių 
skaičiumi, pagal dokumentų tipus ir paskelbimo metus 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija. 

Baltuose laukeliuose nurodyti tie dokumentai, kuriuose paminėti su daugiakalbyste susiję terminai 

 

Direktyvoje 2006/123/EB nustatyta, kad turėtų būti skatinama vartoti nacionalines kalbas teikiant 

paslaugų vidaus rinkoje (European Commission, 2006): „nacionalinės kalbos rėmimas yra [vienas iš 

svarbių visuomenės interesų]“. Dar vieną kartą kalbos barjeras trumpai paminėtas Direktyvoje 

2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugos įgyvendinimo: 

„pažymėtina, kad pacientų judumo poveikis nacionalinėms sveikatos priežiūros sistemoms gali skirtis 

tarp valstybių narių ar skirtingų valstybės narės regionų priklausomai nuo tokių veiksnių kaip antai 

geografinė padėtis, kalbos barjerai, ligoninių buvimas pasienio regionuose arba gyventojų skaičius ir 

(arba) sveikatos priežiūros biudžeto dydis.“ 

Apie kalbos barjerą tarpvalstybinėje e. prekyboje įdomiai kalbama (remiantis įvairiais tyrimais) 

ataskaitoje „Elektroninės komercijos direktyvos ekonominio poveikio tyrimas“ (Kastberg et al., 2007) ir 

Komisijos tarnybų darbiniame dokumente „E. prekybos naudos suteikimas vartotojams“ (European 

Commission, 2012a). 



Kalbų lygybė skaitmeniniame amžiuje 

75 

Komisijos komunikate „Europos skaitmeninė darbotvarkė“ (European Commission, 2010) trumpai 

paminėtas daugiakalbis turinys ir paslaugos: „bendradarbiaudama su suinteresuotosiomis šalimis, 

pagal ES finansuojamas programas rems standartų ir atvirų platformų kūrimą ir taip sieks, kad būtų 

kuriamos naujos kartos žiniatinklio taikomosios programos ir paslaugos, įskaitant susijusias su 

daugiakalbiu turiniu ir paslaugomis“. 

Vis dėlto, būtent Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonėje dėl Europos 

skaitmeninės darbotvarkės (European Economic and Social Committee, 2011) pateikiama aiški nuomonė ir 

gana įdomios pastabos: 1) „investicijos turėtų būti nukreiptos į novatoriškų dėl ES kalbų įvairovės 

kylančių iššūkių sprendimo paiešką“; 2) „kalbų įvairovė yra ypatingas 2020 m. vizijos iššūkis“; ir 

3) „kalbų įvairovė yra ypatingas iššūkis Europai kuriant dinamišką bendrąją rinką internetinėms 

prekėms ir paslaugoms“. 

Komisijos komunikate „Bendrosios rinkos aktas. Dvylika svertų augimui skatinti ir pasitikėjimui 

stiprinti. Bendros pastangos skatinti naująjį augimą“ (European Commission, 2011) GKT paminėtos 

vienintelį kartą, kalbant apie mašininio vertimo technologijas, kurias „reikėtų plėtoti [siekiant 

palengvinti administravimo institucijų informacijos mainus]“. Svarbu tik tai, kad nacionalinės valdžios 

institucijos ir Komisija galėtų glaudžiau bendradarbiauti, bet ne piliečiai ir ne rinkos. 

Komisijos komunikate „Darni sistema, kuria siekiama padidinti pasitikėjimą bendrąja skaitmenine 

elektroninės prekybos ir internetu teikiamų paslaugų rinka“ (European Commission, 2012b) kalbama apie 

daugiakalbystę ir kainų palyginimo svetaines. Nors paminėta trumpai, nurodyta kalbos barjero svarba 

vienam iš e. prekybos srautų šaltinių: „[kainų palyginimo] svetainės piliečiams suteiktų didesnį 

įvairiomis kalbomis pateikiamos ir su keliomis valstybėmis susijusios informacijos pasirinkimą, taip 

skatinant vietinę konkurenciją ir prisidedant prie bendrosios rinkos pažangos“. 

Komisijos komunikate „Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija“ (European Commission, 

2015a) tvirtai remiama daugiakalbystė bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, nors dokumente daugiau GKT 

neminimos: „Komisija siekia remti įtraukią bendrąją skaitmeninę rinką, kurioje piliečiai ir įmonės turėtų 

reikiamų įgūdžių ir galėtų pasinaudoti tarpusavyje susietomis daugiakalbėmis e. paslaugomis, 

e. valdžia, e. teisingumu, e. sveikata, e. energetika ar e. transportu“. Iš tiesų dokumente keliami svarbūs 

klausimai, susiję su teisinėmis, administracinėmis, nuosavybės teisių ir logistikos kliūtimis bendrajai 

skaitmeninei rinkai, tačiau nė sykio nepaminėtas kalbos barjeras, kuris yra viena didžiausių kliūčių 

veiksmingai kurti bendrąją skaitmeninę rinką. 

Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje (European Commission, 2016e) siūlomi veiksmai rodo didesnį 

susidomėjimą GKT kaip tinkama priemone Europai įveikti su daugiakalbyste susijusius iššūkius. 

Veiksmai daugiausia skirti dviem lygiams: viena vertus, moksliniams tyrimams ir inovacijoms ir, kita 

vertus, visavertės kalbų išteklių ir priemonių infrastruktūros sukūrimui. Kalbant apie mokslinių tyrimų 

veiksmus, 2013 m. gruodžio 3 d. Tarybos sprendime dėl specialios „Horizonto 2020“ įgyvendinimo 

programos nustatymo (European Commission, 2013a) kelis kartus paminėta kalba, dideli duomenų 

kiekiai ir mašinos savimokos technologijos: 1) „bus svarstomi daugiakalbiškumo, vertimo ir idėjų, 

kurios cirkuliuoja Europoje, iškeliauja iš Europos ir į ją ateina, srautai ir tai, kaip šios idėjos prisideda 

prie bendro Europos intelektualinio paveldo“, 2) „tai apima naujas technologijas, skirtas menams, 

kalboms, mokymuisi, bendravimui, skaitmeniniam išsaugojimui, tinklalapių dizainui, turinio prieigai, 

analitikai ir žiniasklaidai, ir pažangiąsias bei taikomąsias informacijos tvarkymo sistemas, pagrįstas 

pažangia duomenų gavyba, mašininiu mokymusi, statistine analize ir vizualinėmis kompiuterijos 

technologijomis“, 3) „šio tikslo bus siekiama suteikiant specialistams ir piliečiams naujų įrankių, 

padedančių kurti, gauti, naudoti, išsaugoti ir pakartotinai panaudoti bet kokios formos skaitmeninį 

turinį bet kuria kalba ir modeliuoti, analizuoti ir vaizdu pateikti didelius duomenų kiekius (didelis 

duomenų kiekis), įskaitant susietuosius duomenis“. Mašininio vertimo moksliniai tyrimai ir inovacijos 

remiami pagal programą „Horizontas 2020“, įskaitant GKT temą Nr. IKT 17 -2014: paremtas projektas 

„Cracking the language barrier“ (European Commission, 2013d), taip pat tyrimai, susiję su dideliais 

duomenų kiekiais, pvz., keliuose kvietimuose teikti paraiškas įtrauktos didelių duomenų kiekių 
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prietaikos. Kalbant apie infrastruktūrą, į Gaires dėl transeuropinių tinklų telekomunikacijų 

infrastruktūros srityje (European Commission, 2014b) įtrauktos pagrindinės bendrų interesų projektų 

temos, susijusios su Europos infrastruktūros tinklų priemone (EITP). Įdomu tai, kad yra ir pora temų, 

susijusių su GKT: 1) „automatinio vertimo paslaugoms, automatinio vertimo paslaugoms, naudojant 

mašininio vertimo modulį ir specializuotus kalbos išteklius, įskaitant Europos masto skaitmeninėms 

paslaugoms daugiakalbėje aplinkoje teikti būtinas priemones ir programų sąsajas, teikti“; 2) „tai 

platforma, kuri naudojama kaip vienas bendras prieigos prie daugiakalbių (visomis Sąjungos institucijų 

oficialiomis kalbomis) duomenų rinkinių, kuriuos Sąjungoje saugo Europos, nacionalinės, regionų ir 

vietos viešosios įstaigos, taškas; ji apima užklausų apie duomenų rinkinius teikimo ir duomenų rinkinių 

vaizdavimo priemones; ši platforma padeda užtikrinti (įskaitant duomenų kilmės audito sekos 

užtikrinimą), kad esami duomenų rinkiniai būtų tinkamai paversti anoniminiais, licencijuojami ir, jei 

taikoma, nustatoma jų skelbimo, perskirstymo ir daugkartinio naudojimo kaina“. 

Pagrindinės analizės išvados – kalbų technologijos nelaikomos viena svarbiausių temų ES, nors esama 

24 oficialiųjų kalbų ir daugiau kaip 60 regioninių ir mažiau paplitusių kalbų. Iš tiesų, į Politikos 

rekomendacijas dėl daugiakalbystės skatinimo Europos Sąjungoje (Civil Society Platform on 

Multilingualism (2011))33 įtrauktos tik keturios politikos priemonių grupės, t. y. planavimo politika, 

kalbų įvairovės ir socialinės įtraukties politika, švietimo politika ir vertimo politika, nė sykio 

neužsiminus apie GKT galimybes veiksmingai įveikti kalbos barjerą Europoje. Kalbų technologijos 

daugiausia laikomos priemone tobulinti užsienio kalbų mokymąsi ir mokymą arba versti gyvus meno 

ir kultūros sektoriaus pasirodymus. 

Padėtis pasikeitė 2011 m., kai Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas iškėlė klausimų dėl 

2020 m. vizijos, susijusios su Europos kalbų įvairovės iššūkiais. Vis dėlto, 2015 m. Bendrosios 

skaitmeninės rinkos strategijoje tik trumpai užsimenama apie daugiakalbes paslaugas. Neužsimenama 

nei apie GKT vaidmenį teikiant tokias paslaugas, nei apie tai, kad daugiakalbystė yra viena didžiausių 

kliūčių sukurti ES bendrąją skaitmeninę rinką. Teigiamai vertintina tai, kad Bendrosios skaitmeninės 

rinkos strategijoje numatyti du veiksmai, kuriais ketinama skatinti GKT mokslinius tyrimus ir teikti 

tokias technologijas kaip paslaugą. Tačiau neigiama pusė yra tai, kad investicijos į GKT yra daug 

mažesnės, nei būtų galima tikėtis technologijos, kuri tokia svarbi siekiant skatinti dinamišką, teisingą ir 

integruotą ES, atveju. Iš tiesų, išnagrinėjus investicijas į GKT pagal programą „Horizontas 2020“, rasti 

tokie skaičiai (Rossi, 2016): 

 IKT-17 (15 mln. eurų) – projektas „Cracking the language barrier“; 

 kiti didelių duomenų kiekių temos projektai (apie 6 mln. eurų); 

 EITP-mašininio vertimo 2014 m. darbo programa (4 mln. eurų); 

 EITP-mašininio vertimo 2015 m. darbo programa (8 mln. eurų); 

 EITP-mašininio vertimo 2016 m. darbo programa (9,5 mln. eurų). 

Be to, 29,6 mln. eurų investuoti pagal IKT politikos paramos programą (Konkurencingumo ir inovacijų 

bendrosios programos dalis). Kalbant apie ankstesnes investicijas, visas apskaičiuotas ES įnašas į GKT 

projektus pagal Septintąją bendrąją programą34 nuo 2008 iki 2014 m. buvo apie 160,9 mln. eurų35, t. y. 

vidutiniškai 26,8 mln. eurų per metus. Išsami informacija apie projektus pateikiama 7.7 priede. 

                                                           

33 ECSPM įsteigė ES kaip pagrindinę daugiakalbystės politikos priemonę, siekdama gerinti politikos procesą 
(M. Prys Jones, 2013), ir atnaujino 2012 m. Šiuo metu tai nepriklausoma tarptautinė nevyriausybinė pelno 
nesiekianti asociacija (ECSMP, 2016). 

34 Apima įvairias sritis, pradedant mašininiu vertimu, kompiuterizuotu vertimu, daugiakalbio turinio skelbimu, 
sakytinės kalbos atpažinimu, dialoginėmis sistemomis ir daugiakalbe analize. 

35 Tikrieji skaičiai gali būti didesni, nes gali būti, kad kiti projektai, susiję su gimtosios kalbos technologijomis, buvo 
finansuojami pagal kitas mokslinių tyrimų temas. 
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Kai kurie šiame tyrime dalyvavę ekspertai teigia, kad šios sumos pernelyg mažos, kad galėtų padaryti 

esminį poveikį. Galima palyginti šiuos skaičius su maždaug 500 mln. eurų, kuriuos „Google“ 2014 m. 

išleido, kad įsigytų „DeepMind“, Londone įsikūrusią dirbtinio intelekto įmonę, (The Guardian, 2014) – 

tai du kartus daugiau nei visas ES finansavimas su GKT susijusiems projektams per pastaruosius 

10 metų. 

Kita dėmesio verta iniciatyva yra Europos viešojo administravimo institucijų sąveikumo sprendimų 

programa ir antroji jos programa2, pagal kurią remiama skaitmeninių sprendimų plėtra, siekiant 

užtikrinti galimybes viešojo administravimo įstaigoms, verslo įmonėms ir piliečiams Europoje naudotis 

sąveikiomis tarpvalstybinėmis ir tarpsektorinėmis viešosiomis paslaugomis (European Commission, 

2017), o ypač priemonė „Kalbos barjero panaikinimas“, kuria siekiama sukurti nemokamas 

daugiakalbes priemones, kuriomis galėtų lengvai ir pakartotinai naudotis MVĮ ir viešojo 

administravimo įstaigos. Ši programa visapusiškai dera su kai kuriomis šiame tyrime siūlomomis 

politikos priemonėmis, bet vis tiek biudžetas yra pernelyg mažas, kad rezultatai būtų apčiuopiami – 

2016 m. priemonei „Bendrajai skaitmeninei rinkai skirta viešoji daugiakalbių žinių valdymo 

infrastruktūra (2016.16)“ skirta tik 160 000 eurų (European Commission, 2016d). 

3.3.3 Daugiakalbystė nacionalinėje ir regioninėje politikoje 

Kai kuriose šalyse, tokiose kaip Jungtinė Karalystė, Airija ir Ispanija, parengti įdomūs su daugiakalbyste 

susiję planai (M. Prys Jones, 2013). Geras pažangios daugiakalbystės politikos, atitinkančios kalbos 

požiūriu sudėtingos visuomenės poreikius, pavyzdys yra visų pirma Ispanija. Beveik 30 proc. Ispanijos 

piliečių gimtoji kalba yra ne ispanų (ar kastiliečių), bet kita regioninė kalba, todėl vykdant kalbos 

politiką būtina atsižvelgti į šią įvairovę. Katalonų, baskų, galisų ir gaskonų (araniečių) kalbos yra taip 

pat oficialios kalbos, kaip ir ispanų (kastiliečių), tuose regionuose, kuriuose jos vartojamos, o 

aragoniečių ir astūrų kalbos saugomos atitinkamose autonominėse srityse, tačiau nėra pripažintos 

oficialiosiomis kalbomis (Melero et al., 2012). 

Ispanijos Konstitucijos 3 straipsnyje nustatyta, kad: 

1. Oficiali Ispanijos valstybinė kalba yra kastiliečių tarmė. Visi Ispanijos piliečiai privalo ją mokėti ir turi 

teisę ją vartoti. 

2. Kitos Ispanijoje vartojamos kalbos taip pat yra oficialios kalbos atitinkamose autonominėse srityse 

pagal kiekvienos srities statutą. 

3. Turtinga Ispanijos kalbų įvairovė yra kultūros paveldas, kuris turi būti ypač gerbiamas ir saugomas.“ 

Ispanijos vyriausybė tikslingai remia kalbų technologijų plėtrą pagal 2015 m. pradėtą Kalbų 

technologijų skatinimo planą (SETSI, 2015). Šio pagal Ispanijos skaitmeninę darbotvarkę (Spanish 

Government, 2013) parengto plano tikslas – suteikti postūmį natūraliosios kalbos apdorojimo ir 

mašininio vertimo technologijų srityse. Planas apima ispanų (kastiliečių) ir kitas oficialiąsias kalbas ir 

pagal jį numatoma per penkerius metus investuoti 90 mln. eurų. Konkrečių plano tikslų siekiama 

keturiomis kryptimis: 

1. plėsti esamą kalbų infrastruktūrą. Veiksmai šia kryptimi yra: 

 parengti ir įgyvendinti kalbų infrastruktūros plėtros planą. Infrastruktūros valdymas ir 

tvarumas; 

 techniniai sąveikumo standartai, licencijavimo taisyklės ir asmens duomenų apsaugos 

priemonės; 

 bendros išteklių generavimo ir vertinimo priemonės; 

 suteikti geresnių galimybių visuomenei naudotis kalbų infrastruktūra; 
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2. skatinti nacionalinį GKT sektorių ir jo tarptautinimą, sudaryti palankesnes sąlygas plėtoti 

priemones (sintaksinius anotatorius, semantinius anotatorius ir kt.) ir kalbos išteklius 

(paraleliuosius tekstynus, žodynus ir taksonomijas). Numatyti šie konkretūs veiksmai: 

 gerinti akademinio pasaulio ir verslo sektoriaus tarpusavio matomumą ir žinių perdavimą; 

 remti sektoriaus tarptautinimą ir komercializaciją; 

3. skatinti viešojo sektoriaus kaip paklausos veiksnio vaidmenį, taip pat prisidėti prie kalbos išteklių 

standartizavimo ir bendrinimo pasinaudojant pačių viešojo administravimo įstaigų vykdoma 

veikla. Numatyti veiksmai apima: 

 natūraliosios kalbos apdorojimo ir mašininio vertimo platformų plėtrą viešojo administravimo 

įstaigose; 

 viešojo administravimo įstaigų kalbos išteklių ir viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį 

naudojimą; 

4. plėtoti pavyzdinius projektus pagrindiniuose sektoriuose: sveikatos, teisingumo, švietimo, turizmo 

ir paveldo. 

Pagrindiniai šios politikos elementai labiausiai susiję su: 

 kalbos ištekliais, tokiais kaip paralelieji tekstynai, žodynai ir taksonomijos; 

 specialistų mokymu; 

 viešuoju sektoriumi kaip paklausos skatinimo veiksniu ir informacijos bei duomenų šaltiniu 

GKT plėtrai. 

Planas yra daugiadalykis ir apima įvairias ministerijas, koordinavimą su Ispanijos autonominių sričių 

valdžios institucijomis, nes jis taip pat apima jų oficialiąsias kalbas. 

3.3.4 Daugiakalbystės politika už ES ribų 

Siekiant nustatyti geriausią tarptautinę praktiką, kurią būtų galima taikyti ES (ir atvirkščiai), išnagrinėta 

Pietų Afrikos ir Indijos daugiakalbystės politika (šiose šalyse vartojama daug oficialiųjų kalbų) ir 

parama GKT plėtrai. 

3.3.4.1 Pietų Afrika 

Pietų Afrikoje esama vienuolikos oficialiųjų kalbų: afrikanų, anglų, ndebelės, šiaurės sotų, sotų, svazių, 

tsongų, tsvanų, vendų, kosų ir zulų. Teisė vartoti šias kalbas pripažinta valstybės Teisių įstatyme. 

2003 m. vyriausybė pradėjo nacionalinių kalbų politikos programą kaip priemonę, kuri yra labai svarbi 

siekiant išsaugoti įvairius kalbų išteklius ir norint pasiekti vyriausybės tikslą skatinti demokratiją, 

teisingumą, lygybę ir nacionalinę vienybę (South Africa Government, 2003). Programoje pripažįstamas 

svarbus GKT prietaikų vaidmuo, galintis padėtis įgyvendinti daugiakalbystės politiką.  

2008 m. priėmus sprendimą, 2010 m. įsteigtas Nacionalinis gimtosios kalbos technologijų centras 

(NCHLT) prie Meno ir kultūros departamento. NCHLT finansuoja akademinių ir mokslinių tyrimų 

įstaigų vykdomus projektus. 

Siekiant valdyti NCHLT finansuotus išteklius, 2011 m. įsteigta Išteklių valdymo agentūra. Ši agentūra 

yra vienas bendras Pietų Afrikos oficialiųjų kalbų ir GKT projektų duomenų saugojimo centras ir 

atstovauja Pietų Afrikai tarptautiniu mastu. Afrikoje ji tapo kalbų išteklių valdymo centru (LRMA, 

2011). Agentūra rūpinasi Tekstų technologijų centras (CTEXT) – Šiaurės Vakarų universiteto mokslinių 

tyrimų ir plėtros centras. Programą vykdyti padeda ekspertų grupė (HLTEP), kurią sudaro akademikai 

ir moksliniai tyrėjai. 
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Nacionalinis GKT centras taip pat finansuoja projektus, atlieka kalbų technologijų auditą ir vykdo 

informacines kampanijas, skatina švietimo įstaigų, privačių įmonių ir viešojo sektoriaus tinklaveiką 

(South Africa Government, NA). 

Visgi, regis, jog nuo 2011 m. šioje srityje esminių pokyčių nėra. 

3.3.4.2 Indija 

Indijoje esama 22 oficialiųjų kalbų (hindi, asamų, bengalų, bodo, dogri, gudžaratiečių, kanadų, 

kašmyriečių, konkaniečių, maitilių (biharų), malajalių, manipuriečių, marahtų, nepaliečių, orijų, 

pandžabų, sanskritas, santalių, sindhų, tamilų, telugų ir urdu) ir 12 rašto sistemų. Esant tokioms 

sąlygoms, Indijos vyriausybė priskyrė kalbų technologijoms pagrindinį vaidmenį IKT politikoje, nes ji 

mano, kad tie 95 proc. Indijos gyventojų, kurie nemoka anglų kalbos, negalėtų naudotis informacinių 

technologijų plėtra.  

Kalbų technologijos taip pat labai reikalingos Indijos vyriausybei siekiant įgyvendinti 2005 m. priimtą 

Teisės į informaciją įstatymą, kuriame nustatyta, kad visa informacinė medžiaga skleidžiama 

atsižvelgiant į ekonominį efektyvumą, vietos kalbą ir efektyviausią komunikacijos toje vietovėje būdą 

ir kad bet koks asmuo, norintis gauti informacijos pagal šį įstatymą, turi pateikti prašymą raštu arba 

elektroniniu būdu anglų, hindi arba tos vietovės, kurioje prašymas teikiamas, oficialiąja kalba (India 

Government, 2005). 

Jau 1991 m. Elektronikos ir informacinių technologijų ministerija pradėjo Indijos kalbų technologijų 

plėtros programą, kuria siekiama kurti informacijos apdorojimo priemones ir metodus, kad būtų 

palengvinama žmogaus ir mašinos interakcija, panaikinant kalbos barjerą, kurti bei naudoti 

daugiakalbių žinių išteklius ir juos integruoti, kad būtų kuriami novatoriški vartotojams skirti 

produktai ir paslaugos (India Government, NA). 

Siekiant skatinti, kad įstaigos plėtotų konkrečių kalbų technologinius sprendimus, 2000 m. pradėta 

vykdyti pirmą didelę su GKT susijusią iniciatyvą ir įsteigtas Indijos kalbų technologinių sprendimų 

išteklių centras (RC-ILTS). 

Po šios iniciatyvos parengtas Nacionalinis plėtotės planas, kurį įgyvendinant tęsiamas 1991 m. pradėtas 

darbas – sukurta ir sutelkta kalbų programinė įranga, kuria galima nemokamai naudotis internetinėje 

Indijos kalbų duomenų centro (ILDC) svetainėje. Pagal planą remiami mašininio vertimo sistemų, 

optinio simbolių atpažinimo, internetinio ranka rašytų tekstų atpažinimo sistemų, daugiakalbės 

informacijos prieigos ir sakytinės kalbos apdorojimo moksliniai tyrimai. Vyriausybė taip pat deda 

pastangas siekdama standartizuoti kalbų technologijas ir įtraukti Indijos kalbas į tarptautinius 

standartus, be to, remia vietinį sektorių, kad Indija taptų daugiakalbės kompiuterijos centru. 

3.3.5 KT bendruomenės sektoriaus ir mokslinių tyrimų rekomendacijos 

3.3.5.1 „LT-Innovate“ inovacijų darbotvarkė ir manifestas 

2014 m. Kalbų technologijų sektoriaus asociacijos („LT-Innovate“) paskelbtoje inovacijų darbotvarkėje 

ir manifeste („Kalbų technologijų sektoriaus galimybių panaudojimas kalbos atžvilgiu neutralioje 

bendrojoje skaitmeninėje rinkoje“) nurodoma, kad GKT teikia daugybę galimybių, tačiau įspėjama, jog 

Europos GKT rinkodarininkai turėtų didžiausią dėmesį skirti ne technologijoms, o žmonėms ir verslo 

prietaikomis. Rinkodarininkai įspėjami, kad dėl susitelkimo tik į technologijas atsirado didelių 

tinkamos Europos KT ekosistemos kūrimo kliūčių. 

Dėl nepakankamo dėmesio verslui nutrūko arba išvis neegzistuoja vertės grandinė, nepakankamai 

suprantami vartotojų poreikiai, nekoordinuojama mokslinių tyrimų, KT pardavėjų ir vystytojų veikla 

arba nesiorientuojama į vartotojus. Vystytojai nežino KT vertės ir negali šviesti vartotojų. Be to, 

vystytojai suvokia KT kaip susiskaidžiusį sektorių, t. y. vertimas nesusiejamas su sakytine kalba arba 
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išmaniuoju turiniu. Kadangi kalbų technologijos yra naudingesnės jas derinant su kitomis 

technologijomis (pvz., asmeniniai virtualieji asistentai yra sakytinės kalbos, mobiliųjų ir debesijos 

technologijų derinys) ir jas taikant tiksliai, KT pardavėjai turėtų tiksliai nustatyti rinkos poreikius ir 

nustatyti, kaip integruotos KT grindžiamos prietaikos gali padėti šiems segmentams. 

Manifeste nurodoma dešimt trūkumų, keliančių su technologijomis nesusijusių uždavinių, kuriems 

reikia skirti dėmesį siekiant padėti suderinti ir konsoliduoti KT sektorių. 37 paveikslėlyje remiantis 

poveikio lygio trumpuoju laikotarpiu ir ilguoju laikotarpiu (laiko matmenys) santykiu nurodomi šie 

trūkumai, dėl kurių „LT-Innovate“ rėmė šiame dokumente išdėstytą veiksmų planą. 

 

37:paveikslėlis. Su technologijomis nesusiję KT sektoriaus uždaviniai 

 

Šaltinis: LT-Innovate, 2014 
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Kiekvienas uždavinys gali būti susietas su konkrečiu veiksmų plano veiksmu. 5 lentelėje išvardijami šie 

veiksmai ir jie susiejami su konkrečiu uždaviniu. 

 

5 lentelė. KT uždaviniai ir reikiami veiksmai 

Trūkumai / uždaviniai Veiksmų plano veiksmai 

Nėra bendros vizijos ir vienijančio veiksnio Susieti save su KT sektoriaus vizija ir misija 

KT sektoriaus susiskaidymas Paversti KT sektorių ekonominio pranašumo tinklu 

Vertės grandinė nutraukta arba neegzistuoja 
Sudaryti galimybes KT vertės grandinei įtvirtinti KT kaip universalią 

pagrindinę technologiją 

Nepakankamas KT pardavėjų bendradarbiavimas Horizontalioji integracija 

Nepakankamai standartizuoti technologiniai ir 

lingvistiniai ištekliai 

Integruoti į KT ekosistemą taikant bendradarbiavimu grindžiamas 

inovacijas 

Europos KT dėmesys technologijoms ir produktui Siekti sukurti į verslą orientuotą visos Europos KT sektorių 

Nėra tinkamos rinkodaros strategijos 
Apibrėžti trečiosios platformos ir pažangiųjų sektorių pateikimo 

rinkai strategiją 

Talentų trūkumas Apibrėžti naują talentų rengimo ir išlaikymo strategiją 

Nėra finansuojamas pradinis kapitalas Padidinti naujų įmonių ir verslininkų skaičių (pradinio kapitalo fondų) 

Europos konkurencingumo trūkumas 

Sudaryti sąlygas tvariam ir konkurencingam KT sektoriui: didinti 

pajėgumus dalijantis ištekliais, užtikrinant standartizavimą ir rodant 

pavyzdžius 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis LT-Innovate, 2013 

 

„LT-Innovate“ vizija apima šiuos strateginius Europos skaitmeninės ateities aspektus: 

● Žmogaus kalbos įvaldymas yra dar viena didelė IRT galimybė; KT yra viena iš pagrindinių ateities 

technologijų. 

● KT – besivystantis sektorius; pasaulinis KT poreikis yra didelis pagrindinių produktų ir paslaugų 

sektoriuose. 

● Europos įmonės gali kontroliuoti didesnę dalį pasaulinio KT sektoriaus, tačiau reikia įveikti 

susiskaidymą ir rinkos kliūtis. 

● Europoje netrūksta inovacijų; pagrindinė kliūtis yra ta, kad Europos MVĮ neauga už savo 

nacionalinių ar regioninių kalbų salų ribų, jog galėtų tenkinti Europos ir pasaulio rinkų poreikius. 

● Europai reikia bendros kalbos infrastruktūros, kad galėtų išsaugoti savo kalbas, užtikrinti žmonių 

ir organizacijų galimybes patekti į bendrąją skaitmeninę rinką vartojant savo kalbas ir remti 

inovacijas pačiame KT sektoriuje. 
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38 paveikslėlyje grafiškai parodoma, kokį poveikį trys pagrindiniai KT segmentai ar technologijos 

(išmanusis turinys, vertimas ir sakytinė kalba) gali daryti įvairiems horizontaliems rinkos segmentams. 

 

38 paveikslėlis. KT poveikis horizontaliems segmentams 

 

Šaltinis: LT-Innovate, 2013 

 

3.3.5.2 META-NET Strateginė 2020 m. daugiakalbės Europos mokslinių tyrimų 

darbotvarkė 

Daugiau kaip dvejus metus rengta META-NET „Strateginė 2020 m. daugiakalbės Europos mokslinių 

tyrimų darbotvarkė“ (toliau – SMTD) buvo paskelbta 2012 m. gruodžio 1 d. (Rehm & Uszkoreit, 2012). 

META-NET SMTD – diskusijų, kuriose dalyvavo šimtai mokslinių tyrimų ir sektoriaus ekspertų, 

rezultatas. SMTD pagrindinis tikslas – didinti informuotumą apie kalbų technologijas Europoje ir 

pritraukti regioninio, nacionalinio ir tarptautinio lygmens politikų ir politikos formuotojų dėmesį bei 

juos informuoti jiems priimant sprendimus, visų pirma atsižvelgiant į programą „Horizontas 2020“ ir 

Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP). 

META-NET SMTD rekomenduojamos trys prioritetinės mokslinių tyrimų temos: 1) tarpkalbinė 

debesija; 2) socialinis intelektas ir e. dalyvavimas; ir 3) socialiai išmanios sąveikios pagalbos priemonės. 

Šios trys temos papildytos dviem temomis, kuriose daugiausia dėmesio skiriama 4) pagrindinėms 

Europos kalbų technologijoms ir ištekliams ir 5) Europos kalbų technologijų paslaugų platformai. 

3.3.5.3 Federacijos „Cracking the Language Barrier“ strateginė mokslinių tyrimų ir 

inovacijų darbotvarkė 

Federacija „Cracking the Language Barrier“36, kurią sudaro 11 organizacijų ir daugiau kaip 20 projektų 

ir kurios tikslas – spręsti dėl kalbų atsiradusią rinkos susiskaidymo problemą, parengė strateginę 

mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkę (toliau – SMTID), pavadintą „Language as Data Type and 

Key Challenge for Big Data“, kurios pirma versija buvo pristatyta Lisabonoje (Portugalija) vykusioje 

konferencijoje META-FORUM 2016, o jos galutinės redakcijos tikimasi sulaukti 2017 m. Šiame 

                                                           

36 http://www.cracking-the-language-barrier.eu/  

http://www.cracking-the-language-barrier.eu/
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dokumente rekomenduojama trejų metų Daugiakalbystės vertės programa (angl. Multilingual Value 

Programme), kuri gali įgalinti daugiakalbę bendrąją skaitmeninę rinką. 

Šią programą sudaro trys taikymo sritys, susijusios su trimis pagrindiniais daugiakalbės bendrosios 

skaitmeninės rinkos ramsčiais: 

1. daugiakalbe elektronine prekyba: teikiamos daugiakalbės technologijos, susijusios su paieška, 

ryšių su vartotojais valdymu, pagalbos tarnybomis, procesais, darbo srautais, produktų katalogais 

ir aprašymais ir kt.; 

2. daugiakalbiu turiniu ir žiniasklaida: surenkamos daugiakalbės technologijos įvairiomis kalbomis 

turinio analizės, saugojimo ir kūrimo, įskaitant autorinę paramą, daugiarūšes sistemas ir socialinę 

žiniasklaidą, tikslais; 

3. vertimu, kalba, žiniomis, duomenimis: teikiamos daugiakalbės prietaikos, kurios susieja didžiųjų 

duomenų technologijas su kalba, taip pat žinių technologijos, įskaitant mašininį vertimą (raštu, 

žodžiu, automatinis ir (arba) atliekamas žmonių), duomenų gavybą iš teksto, verslo duomenų 

analizę, emocinio atspalvio analizę, konkrečioms sritims skirtus metodus ir semantinį paaiškinimą. 

Šias prietaikas palaiko keletas daugiakalbių paslaugų, kurios, savo ruožtu, skatinamos ir toliau 

tobulinamos vykdant mokslinius tyrimus. Be to, planuojama aktyvinti veiklą, susijusią su 

pagrindinėmis technologijomis, kad jos apimtų visas susijusias kalbas. Be to, reikia spręsti 

horizontaliuosius klausimus, pavyzdžiui, standartizacijos bei tarpusavio sąveikos klausimus ir 

politikos aspektus. 

Šios programos tikslas yra ne tik „išnaudoti daugiakalbės bendrosios skaitmeninės rinkos galimybes 

naudojant platformas, paslaugas ir sprendimus, naudingus visoms įmonėms ir piliečiams, bet ir 

užtikrinti, kad Europos kalbų technologijų bendruomenė ir keli skirtingi sektoriai galėtų konkuruoti su 

kitomis rinkomis, Europos ekonomikai ir ateities augimui, taip pat visuomenei ir piliečiams, būtų 

užtikrinta visokeriopa nauda.“ 

Daugiakalbystės vertės programos tikslas – taip pat sumažinti daugelio Europos kalbų išnykimo 

skaitmeninėje erdvėje grėsmę. Šioje programoje rekomenduojama, kad „Europa aktyviai stengtųsi 

konkuruoti pasaulio kalbų technologijų mokslinių tyrimų ir plėtros srityje, nes negalime tikėtis, kad 

trečiosios šalys iš kitų žemynų išspręs mūsų vertimo ir žinių valdymo problemas taip, kad būtų 

patenkinti konkretūs mūsų bendravimo, socialiniai ir kultūriniai poreikiai.“ 
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39 paveikslėlis. Daugiakalbystės vertės programa 

 

 

Šaltinis: SRIA, 2016 

 

2016 m. Strateginėje mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkėje rekomenduojama pradėti nuo 

nedidelio aiškiai apibrėžtų paslaugų, kurių reikia daugumai prietaikų, rinkinio. Šis pradinis paslaugų 

rinkinys vėliau natūraliai išaugtų į didesnes platformas. Idealiausia, kad tai virstų bendra Europos GKT 

platforma. Dabartinė išteklių mainų infrastruktūra, pavyzdžiui, META-SHARE, atliks svarbų vaidmenį 

kuriant tokią platformą, kuri iš pradžių turės būti finansuojama viešosiomis lėšomis. Dėl sudėtingų 

veiklos, patikimumo, pagalbos vartotojams, kintamumo ir patvarumo reikalavimų kartu su duomenų 

apsauga ir privatumo apsaugos taisyklių laikymusi, ją įtvirtinti turės vienas ar daugiau konsorciumų 

su tvirtais verslo partneriais ir ją taip pat turės valdyti šie konsorciumai arba komerciniai rangovai. 

Laikantis GKT platformų požiūrio: 

● GKT teikėjai turės pakankamai galimybių teikti integruotas paslaugas taikant sudedamąsias 

technologijas ar debesija grindžiamas prietaikų sąsajas. Tyrėjai turės virtualią laboratoriją, kurioje 

galės testuoti, derinti ir analizuoti savo technologijas ir atlikti su jomis tikroviškus bandymus 

siekdami pritaikyti tikroms užduotims ir naudotojams. Kitų paslaugų, kurias gali įgalinti arba 

patobulinti GKT, teikėjai šia platforma naudosis būtinoms KT funkcijoms testuoti ir joms integruoti 

į savo pačių sprendimus. 

● GKT vartotojai gaus integruotas paslaugas neturėdami įdiegti, derinti, paremti ar prižiūrėti jokios 

programinės įrangos, jie galės lengvai naudotis specializuotais sprendimais, net jei jie jų nenaudoja 

reguliariai. Verslo srities naudotojai greitai naudosis GKT privalumais nemokamai (arba už 

prieinamą kainą) naudodamiesi įvairiausiomis bendromis ir specializuotomis paslaugomis, 

teikiamomis naudojant nedaug šaltinių. Užtikrinus naudotojų dalyvavimą, šiuose iš esmės 

europietiškose platformose (kitose nei tos, kurios fiziškai įsikūrusios kituose žemynuose) bus 

surinkti vertingi duomenys, kurie gali būti tiesiogiai panaudoti tobulinant paslaugas. 
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2016 m. SMTID pateikiamas išsamus Daugiakalbystės vertės programos įgyvendinimo veiksmų planas. 

Apskaičiuota, kad pirmus trejus metus ir 2018, 2019 ir 2020 m. etapais jos įgyvendinimui reikės 175–

200 mln. EUR, įskaitant sektoriaus indėlį (maždaug 20 proc.). Manoma, kad po 2020 m. finansavimas 

smarkai sumažės, nes daugiakalbės paslaugos turėtų tapti savarankiškomis ir pelningomis, tuo tarpu 

daugiakalbės prietaikos iš pat pradžių apims komercinę dalį. Tuo pat metu reikėtų išlaikyti mokslinių 

tyrimų finansavimą, kad būtų užtikrinta Europos lyderystė GKT srityje. 

Šias išlaidas didžia dalimi kompensuos tikėtina šios programos nauda. Europos Komisija prognozuoja, 

kad perėjus prie integruotos bendrosios skaitmeninės rinkos iki 2020 m. ekonomika augs iki 400 mlrd. 

EUR. Vis dėlto, šis plataus užmojo tikslas gali būti pasiektas, tik jei bus atsižvelgta į kalbų veiksnį. Jei 

vartotojams toliau kliūčių kels kalba, internetinė prekyba liks susiskaidžiusi į atskiras rinkas, kurias 

riboja kalbinės salos. 

SMTID daroma išvada, kad „tik Europai pripažinus daugiakalbystės iššūkį ir nusprendus kurti ir 

įgyvendinti moksliniais tyrimais ir inovacijomis grindžiamus technologinius sprendimus, taip pat 

įdiegti paslaugų infrastruktūrą, siekiant įveikti kalbines kliūtis, bus galima užtikrinti bendrosios 

skaitmeninės rinkos ekonominę naudą“ ir kad „siekiant užtikrinti, kad Europos MVĮ kurtų daugiau 

inovacijų ir darbo vietų, itin svarbu užtikrinti, kad jos, siekdamos plėtoti savo verslą internete daugybe 

kalbų, galėtų lengvai naudotis kalbų technologijomis“. Taip pat tikimasi, kad, jei ši strateginė programa 

bus sėkminga, Europa galėtų parengtus sprendimus pasiūlyti kitoms daugiakalbėms visuomenėms, 

pavyzdžiui, kai kurias Daugiakalbystės vertės programos dalis būtų galima pritaikyti ir eksportuoti į 

Indiją ar Pietų Afriką. 

Siūloma, kad Europos Komisija remtų Daugiakalbystės vertės programą, ypač įgyvendinant konkrečius 

būsimų pasiūlymų pagal programą „Horizontas 2020“ (2018–2020 m.) veiksmus ir taikant Europos 

infrastruktūros tinklų priemonę (EITP). Tuomet Europos GKT sektorius (daugiausia MVĮ) dalyvaus 

praktinio taikymo srityse, kuriose būtina vykdyti didelį komercinį poveikį turinčią labai inovatyvią 

veiklą. Nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis išteklius galėtų teikti atitinkamos vietos finansavimo 

agentūros, visų pirma siekdamos remti technologijų kūrimą atitinkamomis jų šalies ar regiono 

kalbomis. 

3.3.5.4 Europos daugiakalbės bendrosios skaitmeninės rinkos platforma („LT-Innovate“, 

2015 m.) 

Debesijos kompiuterijos sprendimus įdiegus paslauginės infrastruktūros (IaaS) priemonėje, bus 

sudarytos palankesnės sąlygos kurti GKT paslaugas, nes jie teikia šiuos privalumus: 

 pritaikomumas: neuroninio mašininio vertimo sistemų rengimui skirti kompiuterijos ištekliai 

gali būti pritaikyti, juos padidinant ar jų sumažinant, beveik realiuoju laiku. 

 Galimybė kapitalo išlaidas paversti veiklos išlaidomis: dėl IaaS išnyksta didžiulės pradinės IT 

infrastruktūros išlaidos, kurių reikia neuroniniam mašininiam vertimui paremti, ir atsiranda 

galimybė taikyti einamojo finansavimo modelį, kuris yra tinkamesnis MVĮ, galinčioms kurti 

savo KT paslaugas. 

 Prieinamumas: įmonės kompiuterijos ištekliais gali naudotis iš bet kurios vietos. 

 Saugumas ir paslaugos tęstinumas: debesijos kompiuterijos paslaugų teikėjai bet kokiomis 

aplinkybėmis užtikrina fizinį ir loginį saugumą ir paslaugos tęstinumą. 

Sektoriaus asociacija „LT-Innovate“ pasiūlė Europos lygmeniu sukurti Europos daugiakalbės 

bendrosios skaitmeninės rinkos platformą (LT-Innovate, 2015), kuri apimtų debesijų rinkinį. Viena iš 

debesijų – automatizuoto vertimo debesija būtų skirta kokybiškoms mašininio vertimo paslaugoms ir, 

prireikus, lingvistiniams ištekliams teikti.40 paveikslėlyje pavaizduota šios Europos platformos 

schema. 
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40 paveikslėlis. Europos daugiakalbės bendrosios skaitmeninės rinkos platformos schema 

 

Šaltinis: LT-Innovate, 2015 
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4. Politikos galimybės 

Daugiakalbystė Europoje yra sudėtingas klausimas, susijęs su daug suinteresuotųjų subjektų, kurių 

interesai persipina, įvairiose šalyse. Nėra vienos bendros priemonės, kuria būtų galima įveikti 

ankstesniame skyriuje aprašytas problemas. Priešingai, manome, kad, siekiant iš tikrųjų išnaudoti 

daugiakalbės Europos galimybes, reikalingi jungtiniai ir koordinuojami veiksmai Europos, nacionaliniu 

ir regioniniu lygmenimis, kuriuose dalyvautų viešojo sektoriaus, pilietinės visuomenės, mokslinių 

tyrimų įstaigų ir sektoriaus suinteresuotieji subjektai. Kad tai būtų padaryta, rekomenduojama pradėti 

daugiadalykį Europos gimtosios kalbos projektą (angl. European Human Language Project), apimantį 

daug veiksmų, kaip parodyta 41 paveikslėlyje. 

 

41 paveikslėlis. Europos gimtosios kalbos projektas 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija. 

 

Kad būtų visapusiškai pasinaudota GKT galimybėmis daugiakalbėje Europoje, reikia bendrų suderintų 

veiksmų. Siūlome, kad Europos Komisija būtų atsakinga už politikos priemonių koordinavimą 

skirtingais lygmenimis. Ne tik ES institucijos, bet ir nacionalinės ir regioninės valdžios institucijos turėtų 

būti atsakingos už savo kalbos išteklių kūrimą. Atliekant mokslinius tyrimus Europoje turėtų būti 

daugiau dėmesio skiriama naujos daugiasluoksnės mašinos savimokos paradigmos naudojimui GKT ir 

sykiu teikiama parama mažiau paplitusių Europos kalbų tyrinėtojams – jiems turėtų būti perduodamos 

technologijos. Talentų trūkumas ir protų nutekėjimas turėtų pasikeisti į talentų kūrimą ir protų 

pritraukimą. Mokslinių tyrimų ir sektoriaus koordinavimas turėtų būti neapsunkinantis, atviras ir 

veiksmingas, pasinaudojant esamomis Europos platformomis. Viešasis sektorius turėtų teikti savo 
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turinį ir paslaugas visomis Europos kalbomis, viešaisiais pirkimais įsigydamas novatoriškas 

technologijas ir taip skatindamas GKT rinkos plėtrą. Reikėtų įdiegti priemones, kurios sudarytų sąlygas 

didinti Europos novatoriškų GKT įmonių veiklos mastą. Siekiant sukurti visapusiškai integruotą 

bendrąją skaitmeninę rinką, reikėtų įgyvendinti įmonių, visoje Europoje teikiančių savo turinį, 

produktus ir paslaugas įvairiomis Europos kalbomis, paramos politiką. 

Siekiant šių tikslų, siūlomos ir įvertinamos politikos priemonės, kurios suskirstytos į penkias grupes: 

institucinės politikos priemones, mokslinių tyrimų politikos priemones, sektoriaus politikos priemones, 

rinkos politikos priemones ir viešųjų paslaugų politikos priemones, kaip parodyta 42 paveikslėlyje. 

 

42 paveikslėlis. Europos gimtosios kalbos projektas ir siūlomos politikos priemonės 

 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija 

43 paveikslėlyje pateikiamas išsamesnis šių politikos priemonių vaizdas. Institucinės politikos 

priemonės apima iniciatyvas plėtoti dabartines institucines sistemas taip, kad jos būtų grindžiamos 

besiformuojančiomis technologijomis ir geriau atitiktų daugiakalbės Europos iššūkį, tinkamai 

įvertinant rezultatus. Mokslinių tyrimų politikos priemonių paskirtis – paskatinti Europą plėtoti kitos 

kartos kalbų technologijas. Mokslinių tyrimų politikos priemonėmis taip pat siekiama integruoti 

mokslinių tyrimų ir sektoriaus veiklą, suteikti Europai priemonių dalytis ištekliais, kad ji galėtų 

veiksmingai konkuruoti su kitomis rinkomis, ir padėti užtikrinti visų Europos piliečių lygybę 

kasdienėje skaitmeninėje erdvėje nepriklausomai nuo jų kalbos. Sektoriaus politikos priemonėmis 

skatinama kurti ir plėsti konkurencingas Europos įmones ir sykiu didinti kvalifikuotų darbuotojų 

pasiūlą. Rinkos politikos priemonėmis siekiama tobulinti GKT sektorių Europoje gerinant Europos 

suinteresuotųjų subjektų žinias apie šių technologijų aktualumą, kad labiau išaugtų paslaugų paklausa. 

Siūloma speciali politikos priemonė, skirta smulkiems internetiniams prekybininkams, kad jie, išvertę 

savo internetinių parduotuvių puslapius pasinaudodami GKT, galėtų naudotis prieiga prie daug 

didesnės rinkos. Viešųjų paslaugų politikos priemonėmis siekiama sukurti daugiakalbes Europos, 

nacionalinių, regioninių ir vietos administravimo įstaigų viešąsias paslaugas ir sykiu viešųjų pirkimų 

priemonėmis prisidėti prie novatoriškų GKT sektoriaus plėtros. 

Mes vadovavomės požiūriu, pagal kurį skirtingos politikos priemonės nėra nesuderinamos, o viena kitą 

papildo. 
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43 paveikslėlis. Siūlomos GKT politikos priemonės 

 
Šaltinis: autorių surinkta informacija 

Skyriaus struktūra: 

1. Remiantis analizės išvadomis aprašyti pagrindiniai Europai tenkantys uždaviniai. 

2. Remiantis šiais uždaviniais sukurta vertinimo kriterijų matrica. 

3. Skirtingos politikos priemonės aprašytos ir įvertintos naudojantis 4.2 skyriuje apibrėžtais 

kriterijais. 

4.1 Problemos 

Remdamiesi analizės rezultatais, suskirstėme pagrindines daugiakalbei Europai kylančias problemas į 

keturias grupes: institucines, socialines, ekonomines ir sektoriaus problemas. 

4.1.1 Institucinės problemos 

Mūsų analizė rodo, kad GKT nėra tinkamai įtrauktos į Europos politikos darbotvarkę, ir todėl Europos 

institucijos menkai padeda pasitelkiant novatoriškas kalbų technologijas ieškoti būdų, kaip veiksmingai 

spręsti kalbos barjerų problemą bendrojoje skaitmeninėje rinkoje. Be to, trūksta koordinavimo tarp 

Europos, nacionalinio ir regioninio lygmenų iniciatyvų. 

4.1.2 Socialinės problemos 

Visi ES piliečiai turi turėti galimybę ir būti įgalinti bendrauti ir vykdyti veiklą savo gimtąja kalba tiek 

internete, tiek ne internete. Europos politikos formuotojai turi užtikrinti mūsų kalbų ateitį, kad 

ateinančios kartos galėtų naudotis jomis internetu ir ne internetu. Tačiau dabartinėmis aplinkybėmis 

esama neteisingos kalbinės nelygybės ir daugeliui Europos kalbų gresia išnykimas skaitmeninėje 

aplinkoje. 
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Neteisinga kalbinė nelygybė 

Matėme, kad kalbos barjerai skatina ir didina neteisingą kalbinę nelygybę tarp piliečių ir tarp kalbinių 

bendruomenių, o tai ypač didelė problema skaitmeniniame amžiuje. Mažiau išsilavinę ir vyresnio 

amžiaus piliečiai lieka nuošalyje, o mažesnių kalbų bendruomenėms kalbinė nelygybė turi didesnį 

poveikį. Kalbų lygybė turi būti suprantama ir vertinama laikantis požiūrio, kad daugiakalbystė yra 

Europos idėjos branduolys. Europos Sąjunga turi 24 oficialiąsias kalbas, kiekvienos jų statusas vienodas. 

Be to, Europoje esama dešimčių regioninių ir mažųjų kalbų, taip pat imigrantų ir prekybos partnerių 

kalbų. Turėtume gebėti įgalinti visus piliečius naudotis savo gimtąja kalba tiek internete, tiek ne 

internete. 

Mažesnės kalbos pavojuje 

Derėtų nepamiršti ne tik oficialiųjų kalbų, bet ir mažesnių kalbų, gestų kalbų, migrantų kalbų ir 

prekybos partnerių kalbų. Kalbant apie mokslinių tyrimų brandą ir pasirengimo būklę kalbų 

technologijų sprendimų srityje, esama milžiniškų skirtumų tarp Europos kalbų. Kuo mažesnė kalba, 

tuo mažiau tai kalbai skirtų technologijų ir tuo prastesnė jų kokybė. Net ir oficialiosios ES kalbos, 

kuriomis kalba mažiau nei 10 mln. žmonių, menkai palaikomos kalbų technologijomis. 

Daugeliu Europos kalbų prieiga prie kalbinių išteklių ir viešųjų arba atvirųjų duomenų yra 

nepakankama. Daugeliu atvejų net tada, kai išteklių (kalbos tekstynų ir kt.) esama, viešosios institucijos 

neturi pakankamai žinių apie tai, kad svarbu suteikti prieigą prie jų mokslininkams ir 

programuotojams. 

4.1.3 Ekonominės problemos 

Europos skaitmeninės bendrosios rinkos daugiakalbystės užtikrinimas naudojant kalbų technologijas 

yra specifinė probleminė sritis, kurioje kalbų technologijos gali būti taikomos siekiant išplėsti rinkų su 

tūkstančiais e. prekybos paslaugų ir prekybos internetu vietų Europoje aprėptį. Taip pat esama kitokių 

funkcijų ir galimybių ir kitų sektorių, kur kalbų technologijos gali būti naudojamos ir diegiamos 

sukeliant įvairialypį teigiamą poveikį. Tačiau galimybė naudotis viešosiomis paslaugomis ir turiniu 

bendrojoje skaitmeninėje rinkoje yra labai maža, o bendrosios skaitmeninės rinkos e. prekyba labai 

susiskaidžiusi į beveik izoliuotas rinkas. 

Mažas daugiakalbių viešųjų ir privačiųjų paslaugų skaičius 

Įmonių, teikiančių savo paslaugas internetu keliomis Europos kalbomis, santykinė dalis maža. Be to, 

nacionalinės ir regioninės valdžios institucijų interneto puslapiuose paslaugos paprastai teikiamos labai 

nedaug užsienio kalbų. Tai gali reikšti, kad menkai žinoma apie technologijų būklę ir galimą naudą. 

Didelis poveikis bendrajai skaitmeninei rinkai 

Kalbos barjerai gali turėti didelį poveikį siekiams sukurti tikrai integruotą ir teisingą bendrąją 

skaitmeninę rinką. Kalbos barjerai turi neigiamo poveikio e. prekybai, nes didžiųjų kalbų nemokantys 

piliečiai negali gauti naudos iš tvirtesnės ir veiksmingesnės rinkos, bei trukdo darbuotojų judumui ir 

galimybei naudotis viešosiomis paslaugomis kitose šalyse. Be to, kalbos barjerai sukelia kliūčių patekti 

į rinką. Klientai, kurie negali suprasti e. prekybos interneto svetainės, kuri galėtų būti jiems įdomi, 

kalbos, nieko nepirks toje interneto svetainėje. Jeigu bendroji skaitmeninė rinka nebus savo pobūdžiu 

daugiakalbė, bus daugiau kaip 20 atskirų rinkų, pasidalijusių pagal kalbas. 

4.1.4 Sektoriaus problemos 

Viena iš pagrindinių ekonomikos augimo aktualijų artimiausiais metais bus dirbtinis intelektas. Beveik 

kas savaitę pranešama apie didelę pažangą ir milžiniškas investicijas, ypač JAV ir Azijoje. Nors ES 

investuojama į kalbų technologijas, tačiau gana nedideliu mastu. Todėl daug mokslininkų pereina dirbti 
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į ne Europos įmones. Europos GKT sektorius susiskaidęs į mažas įmones, o vertės grandinės nėra 

vientisos arba jų visai nėra. 

Vis dar reikalingi fundamentalieji moksliniai tyrimai 

Kalbų technologijos dar toli gražu nėra tobulos. Remiantis META-NET baltųjų knygų serija (Rehm et 

al., 2014, 2016), jokios kalbos (net anglų) atveju negalima teigti, kad teikiama puiki technologinė 

paspirtis. Kalbų technologijoms vis dar reikia daug mokslinių tyrimų siekiant jas gerokai patobulinti, 

kad būtų galima išnaudoti visą jų potencialą. 

Talentingų darbuotojų trūkumas 

Sektoriui vystytis trukdo bendra talentingų darbuotojų trūkumo ir žmogiškojo kapitalo nutekėjimo 

problema. Daugelis dideles ateities galimybes turinčių darbuotojų ir mokslininkų vyksta į JAV, kur jie 

gauna labai didelį darbo užmokestį. Turime ieškoti paskatų juos išsaugoti, sudarydami talentingiems 

darbuotojams palankias sąlygas ir puoselėdami perspektyvią startuolių ekosistemą. 

Didelis Europos sektoriaus susiskaidymas 

Nors Europoje netrūksta inovacijų, esama didelio kalbų technologijų sektoriaus susiskaidymo. 

Pagrindinė kliūtis yra ta, kad Europos MVĮ neauga už savo nacionalinių ar regioninių kalbų salų ribų, 

jog galėtų dalyvauti Europos ir pasaulio rinkose. Užsienio (daugiausia JAV) daugiašalės įmonės 

pritraukia Europos talentingus darbuotojus ir technologijas, siekdamos įsigydamos novatoriškas 

Europos MVĮ pasiūlyti savo produktus. 

Europos kalbų technologijų ekosistemos nebuvimas 

Europos kalbų technologijų ekosistemai kyla keletas problemų: 1) nepakankamai suderinta ir susieta 

mokslinių tyrimų, kalbų technologijų pardavėjų, sistemą integruojančių subjektų ir klientų veikla; 

2) nepakankama viešojo sektoriaus paklausa, ypač lyginant su JAV, kur gynybos, žvalgybos ir kitos 

valdžios sektoriaus institucijos yra pagrindiniai kalbų technologijų sektoriaus plėtros veiksniai; 

3) rinkos veiklos sutrikdymas dėl tokių pasaulinio masto subjektų kaip „Google Translate“, kurie 

subsidijuoja kalbų technologijų paslaugas naudodamiesi savo dominavimu kituose sektoriuose; 

4) rinka mažesnėse šalyse nepakankamo dydžio, kad galėtų pateisinti investicijas į kalbų technologijas 

mažesnėms kalboms (šios investicijos paprastai didelės dėl ankstesnių mokslinių tyrimų ir išteklių 

trūkumo); 5) klientai mažai supranta savo poreikius, o sistemą integruojantys subjektai nežino kalbų 

technologijų vertės ir negali lavinti klientų. 

4.2 Vertinimo kriterijai 

Kriterijai pasirinkti atsižvelgiant į problemas, apibūdintas ankstesniame skyriuje: 

1. Sąnaudos ir nauda: ar politikos sukelta nauda aiškiai viršys sąnaudas ir ar politikos priemonės 

prieinamos tiek viešojo, tiek privačiojo sektoriaus subjektams. 

2. Politinės įgyvendinimo galimybės: ar tikėtina, kad politinės priemonės bus palaikomos 

politiškai. Tai apima politikų kadencijos pabaigos tikslų suderinimą su ilgalaikės politikos tikslais. 

3. Galimybės ES kontekste: ar politikos priemonės gali būti lengvai įgyvendintos dabartinėje ES 

sistemoje.  

4. Veiksmingumas: ar tikėtina, kad politikos priemonių sąnaudos bus racionalios atsižvelgiant į 

kiekvieną pasiektą tikslą. 

5. Tvarumas: ar politikos priemonės galėtų būti vykdomos ilgą laiko tarpą. 

6. Rizika ir netikrumas: ar tikėtina, kad politikos priemonės tikslus pavyks pasiekti, arba ar 

esama su ja susijusio didelio netikrumo ar rizikos. 
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7. Derėjimas su ES tikslais: ar politikos priemonė dera su ES tikslais, pavyzdžiui, europinės 

tapatybės kūrimu, kultūros vertybių išsaugojimu ir kt. 

8. Galimas poveikis etiniams, socialiniams, aplinkosaugos ir reguliavimo aspektams ar 

tikėtina, kad politikos priemonė turės nenumatytų pasekmių kai kuriems aspektams, kuriems taikomi 

visuotinės svarbos tikslai arba sprendimų priėmimo subjektų kontrolė. 

9. Inovacijos: ar politikos priemonė padeda didinti inovacijas Europoje. 

10. Bendroji rinka: ar politikos priemonė padeda kurti bendrąją rinką Europoje tuo pačiu metu 

mažinant skirtumus tarp valstybių. 

11. Ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas: ar politikos priemonė prisideda prie bendro 

ekonomikos augimo, ypač padėties gerinimo darbo rinkoje. 

12. Kova su įvairia nelygybe: ar politikos priemonė mažina kalbinę nelygybę. 

Skirtingos politikos alternatyvos vertinamos atsižvelgiant į kiekvieną iš šių kriterijų, taikant trijų lygių 

skalę: „žemas“, jei vykdant politikos priemonę nebūtų tinkamai pasiekta tikslų; „aukštas“, jeigu tikslo 

įgyvendinimas tikėtinas; „vidutinis“, jei užimama tarpinė padėtis. Ketvirta vertė „neaiškus“ taikoma 

tada, jei politikos priemonės poveikis išlieka neaiškus. 

4.3 Institucinės politikos priemonės 

4.3.1 GKT vaidmens svarbos institucinėje su daugiakalbyste susijusių subjektų 

sistemoje didinimas  

Pirmiausia rekomenduojame pertvarkyti GKT veiklą Europos Komisijoje, sukuriant kuo aukštesnio 

lygmens padalinį, kuriam būtų pavesta užsiimti daugiakalbyste ir kalbų technologijomis, siekiant 

padidinti efektyvumą, koordinuoti įvairias politikos priemones ir sudaryti sąlygas taikyti labiau 

holistinį požiūrį. Yra keletas galimybių, pavyzdžiui, apjungti visas dabartines Komisijos veiklos sritis ir 

(arba) padalinius, kurie palaiko GKT, arba sukurti Komisijoje dar vieną naują padalinį, kuris 

koordinuotų visų esamų su šia sritimi susijusių padalinių veiklą. Jei šiam pasiūlymui būtų pritarta, 

Komisija turėtų apgalvoti, kaip įgyvendinti šį sprendimą. 

Ši nauja struktūra turėtų teikti paslaugas ir konsultacijas visoms Europos viešosioms ir privačiosioms 

įstaigoms, įskaitant pačią Komisiją. Šis padalinys būtų atsakingas už GKT politikos Europoje 

formavimą. Šis padalinys taip pat turėtų koordinuoti nacionalinių ir regioninių organizacijų bei 

finansavimo agentūrų pastangas. Be to, šiam padaliniui turėtų būti pavesta kruopščiai įvertinti 

europinės, nacionalinės ir regioninės politikos priemonių, susijusių su aptariama sritimi ir siūlomų 

toliau išdėstytoje politikos alternatyvoje, rezultatus. 

Be to, siūlome atsakomybę už daugiakalbystę ir kalbų technologijas pavesti vienam iš Komisijos narių. 

Šiuo metu nė vieno Komisijos nario atsakomybės srityje šio klausimo nėra ir šią padėtį būtina pakeisti. 

Daugiakalbystės ir kalbų technologijų (arba daugiakalbystės pasitelkiant kalbų technologijas) 

klausimas yra toks svarbus Europai ir jos struktūrai, kad jis turi būti vieno iš Komisijos narių užduočių 

ir pareigų dalimi. 

Faktai ir vertinimas 

Europos Komisijos Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinio direktorato Direktorate G yra 

skyrius „Mokymasis, daugiakalbystė ir prieinamumas“ (Skyrius G.3), atsakingas už, be kita ko, tai, kad 

būtų palaikomos su mokymosi technologijomis, pagrindinėmis didelio poveikio skaitmeninėmis kalbų 

technologijomis ir paslaugomis susijusios politikos priemonės, moksliniai tyrimai, inovacijos ir jų 

diegimas, siekiant suteikti visiems Europos vartotojams ir įmonėms galimybes visapusiškai pasinaudoti 

bendrąja skaitmenine rinka (European Commission, 2016i). Kadangi GKT gali atlikti svarbų vaidmenį ES 
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integracijoje, vien šių technologijų sričiai derėtų sukurti specialų aukščiausio lygmens padalinį, 

neaprėpiantį mokymosi ir prieinamumo aspektų. 

Be to, Vertimo raštu generaliniame direktorate yra specialūs skyriai „Kalbos prietaikos“ ir „Automatinis 

vertimas“ (European Commission, 2016b), kurie galėtų toliau remti nacionalinės ir regioninės valdžios 

institucijas, Informatikos generaliniame direktorate yra „ISA skyrius“ (DIGIT.B6), kuris atsakingas už 

programą ISA2 ir taip pat susijęs su kalbos barjerų pašalinimu (European Commission, 2017). 

Regioninės, nacionalinės ir tarptautinės organizacijos bei finansavimo agentūros turėtų bendradarbiauti 

remdamos bendras programas, kad būtų parengti bent jau baziniai ištekliai ir technologijos visoms 

Europos kalboms. Tokių didelio masto pastangų reikia tam, kad būtų pasiektas plataus užmojo tikslas 

palaikyti visas Europos kalbas, pvz., kokybišku automatiniu vertimu raštu ir kokybiškų kalbos išteklių 

sukūrimu visoms kalboms. Tai priklauso nuo daugelio suinteresuotųjų subjektų (pavyzdžiui, politikos, 

mokslo, verslo ir visuomenės) pastangų suvienijimo. 

 

6 lentelė. Politikos „GKT vaidmens svarbos institucinėje su daugiakalbyste susijusių subjektų 
sistemoje didinimas“ vertinimo matrica 

Kriterijai Tinkamumas Argumentai 

Sąnaudos ir nauda Aukštas 
Numatomos mažos esamų vienetų integravimo sąnaudos, o didesnio 

koordinavimo nauda vidutinės trukmės laikotarpiu gali būti labai didelė. 

Politinės 

įgyvendinimo 

galimybės 

Aukštas 
Tai organizacinė Europos Komisijos politika ir dėl jos neturėtų kilti politinių 

nesutarimų. 

Galimybės ES 

kontekste 
Vidutinis 

Nors menkai tikėtina, kad padalinio sukūrimas pats savaime sukeltų problemų, 

dėl nacionalinių politikos priemonių koordinavimo ir įvertinimo gali kilti daugiau 

ginčų. 

Veiksmingumas Aukštas 
Tikėtina, jog vienintelio kontaktinio punkto buvimo poveikis šioms politikos 

priemonėms bus daug veiksmingesnis už dabartinę padėtį. 

Tvarumas Aukštas 
Tikėtina, jog padalinys ilgainiui bus lengvai plėtojamas ir prisitaikys prie naujų 

aplinkos reikalavimų ir ypatumų. 

Rizika ir netikrumas Vidutinis 
Kyla pavojus, kad padalinys negalės veiksmingai koordinuoti veiksmų, ypač jei jis 

ir toliau daugiausia dėmesio skirs vidaus poreikiams, o ne platesniam požiūriui. 

Derėjimas su ES 

tikslais 
Aukštas 

Vienas iš ES tikslų – sukurti iš tikrųjų integruotą ir teisingą Sąjungą. Veiksmingas 

kalbos barjerų pašalinimas akivaizdžiai yra viena iš priemonių šiam tikslui pasiekti. 

Galimas poveikis 

etiniams, 

socialiniams, 

aplinkosaugos ir 

reguliavimo 

aspektams 

Vidutinis 
Padalinys gali skatinti priimti teisės aktus, skirtus puoselėti GKT naudojimą, todėl 

gali turėti poveikį reguliavimui. 

Inovacijos Vidutinis 

Padalinys gali padėti pagerinti GKT mokslinius tyrimus ir inovacijas Europoje, nors 

tai ir turėtų būti daroma derinant jo nekontroliuojamų trečiųjų subjektų 

pastangas ir politiką. 
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Bendroji rinka Aukštas 
Padalinys gali gerokai padėti pagerinti bendrąją skaitmeninę rinką sprendžiant 

problemas, susijusias su kalbos barjerais. 

Ekonomikos augimas 

ir darbo vietų kūrimas 
Vidutinis 

Padalinys gali prisidėti prie rinkos konkurencingumo didinimo. Vis dėlto, plačiai 

naudojant novatoriškas technologijas, taip pat galima prisidėti prie darbo vietų 

naikinimo tiems darbuotojams, kurie gali būti pakeičiami technologijų. 

Kova su įvairia 

nelygybe 
Aukštas Šalinant kalbos barjerus, tai padės sumažinti kalbinę nelygybę. 

4.3.2 Priemonių, kuriomis būtų galima tinkamai įvertinti GKT politikos 

priemones, sukūrimas 

Siekiant tinkamai įvertinti politikos priemonių rezultatus labai svarbu parengti specialias apklausas ir 

duomenų rinkinius, kurie galėtų sudaryti palankesnes sąlygas įvertinti GKT politiką. Tai turėtų būti 

daroma nustatant naujas politikos priemones. Informaciją derėtų rinkti prieš politikos įgyvendinimą ir 

po jo. Be to, būtų ypač įdomu sukurti atvirus37 ir vienodus Europos longitudinių duomenų rinkinius, 

įskaitant išsamią informaciją apie kalbos barjerus, jų ekonominį ir socialinį poveikį bei GKT poveikį šių 

barjerų pašalinimui ir laukiamiems rezultatams. Taip būtų lengviau vertinti poveikį laikui bėgant. 

Ši politikos priemonė ypač aktuali Europoje, galinčioje veikti kaip natūrali politikos bandymų 

laboratorija, kurioje įvairios politikos priemonės ir metodai gali būti išbandomi nacionaliniu ir 

regioniniu lygmenimis, suteikiant vertingos patirties kitoms šalims, kad jos galėtų nustatyti savo 

politiką remdamosi ankstesne patirtimi. Pažvelkime į Kalbų technologijų skatinimo planą (SETSI, 2015), 

kurį šiuo metu rengia Ispanijos vyriausybė. Šis planas turėtų suteikti vertingos informacijos kitoms 

Europos šalims, nustatančioms politiką, kuria būtų remiamos jų kalbos, tačiau atidžiai neįvertinus 

plano rezultatų, ši galimybė bus prarasta. 

Įrodymai ir vertinimas 

Nustatant naujas politikos priemones labai svarbu mokytis iš patirties. Viena iš pagrindinių problemų, 

turinčių įtakos novatoriškai politikai, yra tai, kad trūksta patikimos informacijos apie viešosios 

intervencijos padarinius veiklos rezultatams. Be šios informacijos sunku atlikti papildomus mokslinius 

tyrimus siekiant sužinoti, ar reikėtų pritarti sprendimui išlaikyti, stiprinti ar panaikinti dabartines 

politikos priemones ir ar reikia parengti naują politiką. Iš tiesų atliekant šią analizę buvo sunku rasti 

konkrečių duomenų apie GKT, kalbos barjerus ir politikos priemones, susijusias su šia tema. Teko 

pagrįsti savo analizę kitais duomenų rinkiniais, kuriuose esanti informacija mažiau patikima ir tik 

netiesioginė. 

Mokslininkai ir analitikai galėtų remtis šiuo duomenų rinkiniu siekdami įvertinti skirtingas GKT 

politikos priemones. Be to, šiame duomenų rinkinyje turėtų būti pateikta informacija apie trumpalaikius 

ir vidutinės trukmės laikotarpio socialinius ir ekonominius rezultatus. ES gali skatinti kurti šias žinias 

Europos lygmeniu, bet jos galėtų būti taip pat naudojamos siekiant konsultuoti nacionalinės ir 

regioninės valdžios institucijas apie jų konkrečią politiką. 

 

                                                           

37 Išskyrus konfidencialius duomenis arba duomenis, kurių neįmanoma paversti anonimiškais. 
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7 lentelė. Politikos „Priemonių, kuriomis būtų galima tinkamai įvertinti GKT politikos priemones, 
sukūrimas“ vertinimo matrica 

Kriterijai Tinkamumas Argumentai 

Sąnaudos ir nauda Vidutinis 
Rinkti reikalingą informaciją gali būti brangu, o poveikis greičiausiai bus 

pasiektas palengva. Tai gali kliudyti šios politikos priemonės vykdymui. 

Politinės 

įgyvendinimo 

galimybės 

Vidutinis 

Trumpalaikiai interesai gali trukdyti šiai politikos priemonei, nes tikėtina, 

jog rezultatai bus pasiekti vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu. Be to, 

politikai gali būti ne visada suinteresuoti jų vykdomos politikos poveikio 

skaidrumu. 

Galimybės ES 

kontekste 
Vidutinis 

Gauti šias žinias gali būti brangu ir sudėtinga ES sąlygomis, kuriomis 

28 šalys turi konkrečius interesus. 

Veiksmingumas Vidutinis 

Nors tai gali turėti didelį poveikį politikos priemonių veiksmingumui 

ilguoju laikotarpiu, trumpuoju laikotarpiu rezultatai gali būti menki. 

Privalumas yra tai, kad Europa yra natūrali politikos bandymų 

laboratorija, kurioje gali būti lengvai išbandomos ir įvertinamos įvairios 

politikos priemonės. 

Tvarumas Žemas 
Ši politikos priemonė turėtų būti vykdoma ilgą laiką, ypač jei reikia sukurti 

longitudinių duomenų rinkinius. 

Rizika ir netikrumas Vidutinis 
Pateikti kiekybinius faktus gali būti pavojinga, jei analizė ir išvados turi 

trūkumų (Gorard, 2014) arba naudojami neobjektyviai (Group, 2014). 

Derėjimas su ES 

tikslais 
Aukštas 

ES yra įsipareigojusi rengti politikos priemones, grindžiamas faktais. Be to, 

dabartinis biudžeto lėšų trūkumas verčia politikos formuotojus nustatyti 

veiksmingesnes politikos priemones. 

Galimas poveikis 

etiniams, 

socialiniams, 

aplinkosaugos ir 

reguliavimo 

aspektams 

Vidutinis 

Ši politikos priemonė gali būti naudinga nepalankiose sąlygose esantiems 

žmonėms, todėl tikėtina, jog ji turėtų teigiamą poveikį etiniams ir 

socialiniams aspektams. Nenumatomas joks poveikis aplinkos apsaugos 

aspektams. 

Inovacijos Žemas 
Nors tikėtina, kad tiksliau apibrėžiant politikos priemones bus skatinamos 

inovacijos, šioje srityje nesitikima didelių teigiamų pokyčių. 

Bendroji rinka Aukštas 
Nustatant politiką remiantis faktais tikimasi lengviau pašalinti kalbos 

barjerus. 

Ekonomikos 

augimas ir darbo 

vietų kūrimas 

Vidutinis 

Nors tikėtina, jog tiksliau apibrėžiant politikos priemones bus skatinamas 

ekonomikos augimas vidutinės trukmės laikotarpiu, šioje srityje nesitikima 

didelių teigiamų pokyčių. 

Kova su įvairia 

nelygybe 
Aukštas 

Kalbos barjerų šalinimo politikos rezultatai iš esmės pagerės, jei bus 

žinomas politikos priemonių poveikis nepalankiose sąlygose esantiems 

asmenims. 

 



STOA – Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimas 

96 

4.4 Mokslinių tyrimų politikos priemonės 

Pagrindinis siūlomų mokslinių tyrimų politikos priemonių tikslas – inicijuoti didelio masto programą, 

pagal kurią būtų finansuojami moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos, siekiant rasti 

patikimus, tikslius ir pasiekiamus technologinius sprendimus, kad iki 2030 m. būtų gautos gilios žinios 

apie natūraliąją kalbą. Jei tokia ilgalaikė didelio masto programa būtų tinkamai nustatyta, ji būtų 

naudinga sprendžiant visas pirmiau minėtas problemas ir uždavinius, be to, ji iškeltų Europą į 

pirmaujančią poziciją labai svarbiame kalbų technologijų sektoriuje. Šio postūmio reikia ne tik Europos 

kalbų technologijų mokslinių tyrimų bendruomenei, bet ir Europos įmonėms, kurios teikia kalbų 

technologijas komerciniams klientams. Šis postūmis būtinas siekiant užtikrinti mūsų kalbų ateities 

perspektyvas ir apsaugoti jas nuo išnykimo skaitmeninėje aplinkoje. Jis būtų naudingas užtikrinant 

skaitmeninių viešųjų paslaugų ir bendrosios skaitmeninės rinkos daugiakalbystę. Šis postūmis atliktų 

didelį vaidmenį įgalinant visus ES piliečius naudotis savo gimtąja kalba tiek internete, tiek ne internete. 

Taip pat ketiname suteikti Europos kalbų technologijų bendruomenei galimybes veiksmingai dalijantis 

ištekliais ir paslaugomis konkuruoti su kitomis rinkomis ir prisidėti prie visų ES piliečių lygybės jų 

kasdieniame skaitmeniniame gyvenime, kad ir kokia būtų jų kalba. Šiuo tikslu rekomenduojame 

sukurti bendrą Europos kalbų technologijų platformą, kuri sujungtų kalbų technologijų paslaugų 

tiekėjus ir jų klientus, ir suderinti pastangas siekiant skatinti mokslinius tyrimus ir technologijų 

perdavimą tarp kalbų ir mokslo bendruomenių visoje Europoje, siekiant sumažinti nelygybę kalbų 

technologijų srityje. 

4.4.1 Kalbų technologijų mokslinių tyrimų krypties keitimas ir jų intensyvinimas, 

vykdant Gimtosios kalbos projektą 

Pirma ir tikriausiai svarbiausia šioje ataskaitoje rekomenduojama mokslinių tyrimų politikos priemonė 

– inicijuoti Gimtosios kalbos projektą, kuris būtų didelio masto ilgalaikė programa, pagal kurią būtų 

finansuojami moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos ir kuria būtų glaudžiai susieti 

fundamentalieji moksliniai tyrimai, taikomieji moksliniai tyrimai, technologinė plėtra, inovacijos ir 

komercinis pritaikymas, siekiant plėtoti technologijas, kurias taikant iki 2030 m. būtų gautos gilios 

žinios apie natūraliąją kalbą (Rehm, 2017)38. Siekiant šio tikslo reikia vystyti šias mokslinių tyrimų sritis: 

kompiuterinę lingvistiką, lingvistiką, dirbtinį intelektą, kalbų technologijas, informatiką, kognityvinius 

mokslus ir keletas kitų. Svarbus GKP aspektas – reikia ne tik remti ir skatinti, bet ir sistemingai ir 

tikslingai koordinuoti visą Europos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų veiklą, be kita 

ko, dalyvaujant Europos Parlamentui, Europos Komisijai ir valstybėms narėms. Svarbūs programos 

rezultatai būtų ne tik novatoriški metodai, paradigmos ir strategijos, bet ir technologijos ir produktai 

bei paskatos ekonomikai. 

Būtinas gimtosios kalbos projekto mokslinių tyrimų veiklos pagrindinis tikslas ir uždavinys turi būti 

gilios žinios apie natūraliąją kalbą (įskaitant kalbos generavimą), t. y. pagrindinis mokslinių tyrimų ir 

technologinės plėtros tikslas visoje šioje srityje. Šiuo metu kalbų technologijų metodai vis dar gana 

paviršutiniški, reikia daug mokslinių tyrimų ir technologinių proveržių siekiant priartėti prie 

visapusiško natūraliosios kalbos suvokimo. Vis dėlto, pastarojo meto laimėjimai dirbtinio intelekto 

srityje ir naujas žvilgsnis į naujausius rezultatus lingvistikos srityje gali sukelti reikiamą technologijų 

perėjimą prie naujos kartos kalbų technologijų. GKP dėka Europa užsitikrintų puikias pozicijas, kad 

taptų mokslinių tyrimų ir technologijų lydere šioje svarbioje IRT srityje. Mokslinių tyrimų srityje 

pagrindinės GKP sudedamosios dalys turėtų būti dirbtinis intelektas, kalbų technologijos, mašinų 

                                                           

38 Kaip savo pranešime „Human Language Technologies in a Multilingual Europe“ 2017 m. sausio 10 d. STOA 
praktiniame seminare Europos Parlamente nurodė Georg Rehm, kuris yra vienas iš META-NET Strateginės 
mokslinių tyrimų darbotvarkės (2013 m.) ir Daugiakalbės bendrosios skaitmeninės rinkos strateginės mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbotvarkės (2016 m.) autorių ir redaktorių. 
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savimoka ir žinių technologijos. Kartu su šiais elementais GKP apima tam tikras papildomas temas, be 

kita ko, pažinimo, suvokimo, regos, veikimo įvairiais būdais ir įvairiose platformose. Kalbant apie 

kalbas, reikia aprėpti visas oficialiąsias ir daugelį neoficialiųjų Europos kalbų, taip pat keletą kitų, 

kuriomis šiuo metu kalba Europos migrantai. Technologiniai tikslai turėtų būti plati aprėptis, aukšta 

kokybė ir didelis tikslumas. Plėtotinos technologijos turėtų galėti veikti visomis formomis (teksto, teksto 

tipų, kalbos, grafikos, vaizdo įrašų ir kt.), visose platformose (pranešimų, telefono ryšio, socialinių 

tinklų, mobiliojo ryšio, daiktų interneto ir kt.) ir visose kultūrose (žinių, papročių, oficialumo, humoro, 

emocijų, subjektyvumo, šališkumo, nuomonių, atrankinės informacijos (angl. filter bubble) ir kt. srityse). 

Verta paminėti, kad daugiakalbystės vertės programa, siūloma daugiakalbės skaitmeninės bendrosios 

rinkos strateginėje mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkėje, gali būti suformuluota kaip Gimtosios 

kalbos projekto dalis. Daugiakalbystės vertės programa skirta spręsti didelę dalį Europos kalbos 

problemų, tačiau jokiu būdu ne visas. Problema yra didesnė, taigi ieškant sprendimo būtina atsižvelgti 

į kelis papildomus aspektus. Daugiakalbystės vertės programoje numatytos keturios prioritetinės 

mokslinių tyrimų temos, kuriomis turėtų būti palaikomos ir toliau tobulinamos kalbų technologijomis 

grindžiamos paslaugos ir prietaikos, kuriomis siekiama sukurti daugiakalbę bendrąją skaitmeninę 

rinką. Šios mokslinių tyrimų temos yra: aukštos kokybės automatinio vertimo paslaugos; tarpkalbinė 

didžiųjų duomenų analizė; šnekamosios technologijos; reikšmės, semantikos ir žinių technologijos, 

kuriomis siekiama išnaudoti duomenų vertės grandinę. 

Trumpai tariant, siūlome Europos (EB arba ES) bei nacionaliniu ir regioniniu (valstybių narių, 

asocijuotųjų valstybių, regionų) lygmeniu sukurti skėtinę suderintą GKP iniciatyvą, apimančią 

mokslinių tyrimų centrus ir mažąsias, vidutinio dydžio ir didžiąsias įmones, vystančias arba 

naudojančias kalbų technologijas, taip pat kitus suinteresuotuosius subjektus, ypač naudotojų 

bendroves. GKP mokslinių tyrimų strategijos santrauka pateikiama 44 paveikslėlyje. 

44 paveikslėlis. GKP mokslinių tyrimų strategija 

 

Šaltinis: Rehm, 2017 
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Kalbant apie finansavimo šaltinius, galima numatyti, jog bus derinama programa „Horizontas 2020“ 

(2018–2020 m. darbo programa), būsima bendroji programa (iki 2021 m.), taip pat nacionaliniai ir 

regioniniai finansavimo šaltiniai. Struktūra turi apimti visą mokslinių tyrimų grandinę, t. y. 

fundamentaliuosius mokslinius tyrimus, taikomuosius mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą, 

inovacijas ir komercinį pritaikymą. GKP turi būti vykdoma bent dešimt metų, kad būtų veiksminga ir 

duotų tikrai novatoriškų rezultatų. Tuo pat metu reikia smarkiai perorientuoti ES ir valstybių narių 

politiką link kalbų technologijomis užtikrinamos daugiakalbystės ir pažangių kalbų technologijų 

naudojimo tiek internete, tiek ne internete keletui tipinių komunikacijos scenarijų. Tai sukeltų reikiamą 

skatinamąjį poveikį. 

Faktai ir vertinimas 

Šiuo metu Europos Sąjunga investuoja į kalbų technologijas, tačiau gana nedideliu mastu. Pagal 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) programą vystoma automatinio vertimo raštu 

paslauga, kuri jau naudojama siekiant teikti skaitmenines viešąsias paslaugas daugeliu kalbų. 

Atitinkamą darbą atlieka Europos Komisija, padedant nedideliam skaičiui paslaugų teikimo sutarčių, 

be kita ko, dėl duomenų rinkinių ir kalbos išteklių surinkimo. Pagal programą „Horizontas 2020“ 

mažesnis biudžetas skirtas IRT darbo programos didelių duomenų temai (pirmiausiai inovacijų 

projektams, bet taip pat kai kuriems mokslinių tyrimų ir inovacijų projektams, kuriuose kalbų 

technologijos naudojamos siekiant sukurti tarpkalbines duomenų vertės grandines. Šios iniciatyvos yra 

per menko masto, pernelyg siaurai orientuotos ir per mažai subalansuotos, be to, jos sutelktos į 

inovacijų ir technologijų diegimą. Kai per daug dėmesio skiriama naujovių skatinimui, visada gresia 

pavojus prarasti ryšį su fundamentaliaisiais moksliniais tyrimais ir galimais paradigmų pokyčiais. Be 

to, vis sunkiau pradėti naujas, galbūt paradigmas keičiančias mokslinių tyrimų iniciatyvas. Todėl reikia 

platesnio masto, koordinuojamo, suderinto ir konsoliduoto postūmio fundamentaliųjų mokslinių 

tyrimų, taikomųjų mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų srityse. 

Be to, trūksta Europos mokslinių tyrimų ir prietaikų bei paslaugų rinkos veiklos koordinavimo. 2016 m. 

Strateginėje mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkėje pasiūlytos Daugiakalbystės vertės programos 

paskirtis – spręsti šią svarbią problemą rekomenduojant suderinti Europos administravimo, mokslinių 

tyrimų ir verslo subjektų pastangas, kad būtų galima konkuruoti pasaulinėje kalbų technologijų rinkoje. 

 

8 lentelė. Politikos „Kalbų technologijų mokslinių tyrimų krypties keitimas ir jų intensyvinimas“ 
vertinimo matrica 

Kriterijai Tinkamumas Argumentai 

Sąnaudos ir nauda Aukštas 

Sąnaudas didele dalimi kompensuos tikėtina nauda. Jau pirmaisiais savo taikymo 

metais GKP duotų naudos ir turėtų teigiamą poveikį įvairioms gyvenimo sritims: ji 

gerokai paskatintų Europos ekonomiką (sudarant daugiakalbės bendrosios 

skaitmeninės rinkos galimybes), sukurtų patrauklių darbo vietų perspektyviems 

darbuotojams, suteiktų naujų, novatoriškų duomenų mūsų jaunųjų mokslininkų 

mokymui, labai paskatintų mokslinius tyrimus, skatinti inovacijas ir naujų įmonių 

veiklą bei padėtų sukurti iš tiesų daugiakalbę Europą. Tikimės, kad ekonomikos 

augimas iki 2020 m. dėl integruotos bendrosios skaitmeninės rinkos būtų daug 

didesnis už numatomą 400 mlrd. EUR, nes sėkmingai sudarytume galimybes 

daugeliui Europos MVĮ dalyvauti daugiakalbėje bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, 

iš esmės padidinę jų veiklos sferą. 

Politinės 

įgyvendinimo 

galimybės 

Aukštas 

Kvietimai teikti paraiškas pagal programą „Horizontas 2020“ (2018–2020 m.), 

būsimoji bendroji programa ir Europos infrastruktūros tinklų priemonė yra puikios 

ES finansavimo priemonės, skirtos šiai politikai. Nacionaliniu ir regioniniu 

lygmenimis išteklius galėtų teikti atitinkamos vietos finansavimo agentūros, visų 
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pirma siekdamos remti technologijų kūrimą atitinkamomis jų šalies ar regiono 

kalbomis. 

Galimybės ES 

kontekste 
Aukštas 

Viešieji pirkimai gali atlikti lemiamą vaidmenį šioje strateginėje programoje: jei 

Europos Sąjunga norėtų investuoti į daugiakalbių technologijų kūrimą Europoje ir 

jas Europoje taikyti, pati ES būtų idealus orientacinis tokių technologijų 

naudotojas, rodantis pavyzdį nacionalinės arba regioninės valdžios institucijoms. 

Veiksmingumas Aukštas 

Šia politikos priemone palaikomos programos sėkmės pagrindinis veiksnys – ar ji 

bendru sutarimu parengta pagrindinių Europos kalbų technologijų 

bendruomenės subjektų, įskaitant mokslinių tyrimų, technologinės plėtros, 

inovacijų ir kitus atitinkamus suinteresuotuosius subjektus. 

Tvarumas Aukštas 

Reikėtų išlaikyti mokslinių tyrimų finansavimą, kad būtų užtikrinta Europos 

lyderystė GKT srityje. Pavyzdžiui, 2016 m. Strateginėje mokslinių tyrimų ir 

inovacijų darbotvarkėje pateikiamas išsamus Daugiakalbystės vertės programos 

įgyvendinimo veiksmų planas. Apskaičiuota, kad pirmus trejus metus ir 2018, 

2019 ir 2020 m. etapais jos įgyvendinimui reikės 175–200 mln. EUR, įskaitant 

sektoriaus indėlį (maždaug 20 proc.). 

Rizika ir netikrumas Žemas 

Siekiant mažinti netikrumą, rekomenduojama pradėti nuo nedidelio aiškiai 

apibrėžtų paslaugų, kurių reikia daugumai prietaikų, rinkinio. Šis pradinis 

skatinamasis paslaugų rinkinys vėliau natūraliai išaugtų į vieną ar daugiau 

didesnių platformų. Ši strategija sumažins platformų diegimo riziką. 

Derėjimas su ES 

tikslais 
Aukštas 

Programa grindžiama esamomis ES finansavimo priemonėmis, kurių tikslai visiškai 

atitinka programos tikslus. 

Galimas poveikis 

etiniams, 

socialiniams, 

aplinkosaugos ir 

reguliavimo 

aspektams 

Vidutinis 
Socialinis poveikis bus tikrai teigiamas. Nežinome jokių reguliavimo kolizijų su šios 

politikos principais. Poveikio etiniams ir aplinkosaugos aspektams tikriausiai nėra. 

Inovacijos Aukštas 

Dėl šios programos taikymo susiformavusi integruota kalbų technologijų 

ekosistema neabejotinai padės skatinti ir spartinti bendradarbiavimu grindžiamas 

inovacijas. 

Bendroji rinka Aukštas 
Šios politikos tikslas – sudaryti sąlygas iš tiesų susietai tarpkalbinei bendrajai 

skaitmeninei rinkai. 

Ekonomikos augimas 

ir darbo vietų kūrimas 
Aukštas 

Dėl šios politikos daugeliui MVĮ bus suteikta galimybė dalyvauti daugiakalbėje 

bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ženkliai padidinant savo klientų skaičių ir verslo 

apimtis. Tikimės, kad vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu bus sukurta dešimtys 

tūkstančių naujų tvarių darbo vietų. 

Kova su įvairia 

nelygybe 
Aukštas 

Dėl tokios politikos bus sudarytos palankesnės sąlygos efektyviam technologijų 

perdavimui iš daugiau išteklių ir priemonių turinčių kalbų į mažiau išteklių 

turinčias kalbas. 
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4.4.2 Duomenims ir paslaugoms skirtos Europos kalbų technologijų platformos 

kūrimo skatinimas 

Būtina remtis esamomis infrastruktūromis ir platformomis siekiant skatinti atvirą debesija grindžiamą 

platformą, kuri sudarytų galimybę dalytis kalbų technologijų ištekliais, kuriamais europiniu, 

nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis, ir tuos išteklius toliau plėtoti. Platformoje taip pat turėtų būti 

pateikiamos lengvai koreguojamo masto, veiksmingos ir patikimos pagrindinės priemonės keletui 

kalbų technologijų prietaikų. 

Esamos dalijimosi ištekliais infrastruktūros, pavyzdžiui, META-SHARE ir CLARIN, parodė, kad būtina 

kauptis ir dalytis kalbiniais duomenimis ir ištekliais vienoje vietoje. Ši esama infrastruktūra gali atlikti 

svarbų vaidmenį kuriant Europos kalbų technologijų platformą. 

Verta paminėti platformas, jau sukurtas vykdant „Žmogaus smegenų projektą“ (angl. HBP). Vykdant 

HBP plačiai tirtos giliojo mokymosi ir neuronų tinklo sritys, o tai taip pat yra pagrindinės dabartinės 

GKT tendencijos. HBP yra du paprojekčiai, kurie galėtų būti naudingi GKT, ypač „Didelio našumo 

analizės ir kompiuterijos platforma“ (angl. SP7) ir „Neuromorfinės kompiuterijos platforma“ 

(angl. SP9). Pagal abu paprojekčius sukuriamos platformos, kurias galėtų naudoti kalbų technologijų 

srities mokslininkai ir verslo lyderiai. 

Dėl kalbų technologijų prietaikų ir paslaugų įvairovės iš tiesų didesnio lankstumo dėlei būtų galima 

kalbėti apie susietas esamas platformas, o ne bendrą platformą (bent jau pirmajame etape), tačiau 

svarbu, kad jos būtų suvokiamos kaip bendros Europoje esančios duomenų ir paslaugų infrastruktūros 

dalys. Be to, būtina peržiūrėti pagrindinius platformoms reikalingus technologinius elementus. Tie 

visoms ES kalboms skirti pagrindiniai technologiniai elementai, kurie dar nėra sukurti, turėtų būti 

sukurti ir integruoti į platformą. 

Be to, tokių duomenų naudojimo reglamentavimas turėtų būti gerokai atviresnis ir turėtų būti 

užtikrinta, kad pagrindiniai kalbos ištekliai (anotuoti tekstynai, leksikonai ir ontologijos) būtų 

standartizuoti ir kad jais būtų dalijamasi šioje atviroje aplinkoje. Reikėtų atidžiai atnaujinti interneto 

robotų atliekamos duomenų paieškos reglamentavimą. Šiuo metu ši sritis yra teisinis minų laukas, 

tačiau plėtojant kalbų technologijas labai svarbu naudotis internete surinktų duomenų rinkiniais 

kuriant šias technologijas. 

Faktai ir vertinimas 

Dauguma GKT tobulėja pirmiausia dėl galimybės gauti ir turėti vis daugiau ir tinkamesnių lingvistinių 

duomenų. Prieigos prie tų duomenų galimybių stoka trukdo plėtoti kalbos technologijas. GKT 

inovacijos labai priklauso nuo kalbos išteklių, tačiau šiuo metu neturima pakankamai išteklių, kad būtų 

galima kiekybiškai ir kokybiškai patenkinti visų kalbų poreikius. Kad būtų užtikrinta visiška aprėptis 

ir priemonių kokybė, turi būti sukaupti ir padaryti prieinami kiekvienos kalbos, kiekvieno registro ir 

kiekvienos teminės srities ištekliai. Duomenų įsigijimas ir naudojimasis jais gali priklausyti nuo kalbų 

technologijų sektoriaus ir įvairių subjektų, kurie naudoja tuos duomenis, kurie jiems priklauso ir 

kuriems jie yra reikalingi, bendradarbiavimo. Bus būtinas glaudus sektoriaus ir duomenų savininkų 

bendradarbiavimas. Pavyzdžiui, viešosios vertimo raštu atmintys atlieka svarbų vaidmenį tobulinant 

automatinį vertimą, nes jos gali būti naudojamos kokybiškam mašinos apmokymo tekstynui sukurti. 

Tai taip pat sumažina įmonių sąnaudas technologinei plėtrai, nes jos gali pakartotinai panaudoti vis 

augantį bazinį tekstyną, kuriam duomenis teikia daug subjektų, bei gali sutelkti dėmesį į savo klientų 

projektams naudojamos konkrečios didelės vertės informacijos rinkimą. Galimybė dalytis vertimo 

atmintimis yra taip pat svarbi mažai išteklių turinčioms kalboms, kurių atveju dažnai daug nedidelių 

vertimų saugoma daugelyje skirtingų vietų (dažniausiai kalbos paslaugų teikėjų). Jei jas būtų galima 

sutelkti ir jomis dalytis, įmonėms bus daug lengviau bendrovėms kurti kokybiškus automatinio vertimo 

modulius antrinėms kalbų poroms. 
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Europos kalbų technologijų akademinė ir verslo bendruomenė labai gerai supranta, kad reikia dalytis 

ištekliais, pavyzdžiui, kalbų duomenimis, priemonėmis ir pagrindiniais technologijų elementais, kurie 

yra pagrindas siekiant sėkmingai vystyti, diegti ir nuolat tobulinti daugiakalbes paslaugas ir prietaikas. 

Tokios iniciatyvos kaip FLaReNet ir CLARIN padėjo pagrindą dalijimosi informacija kultūrai. Tokiomis 

paslaugomis kaip META-SHARE (META-NET atviroji keitimosi ištekliais infrastruktūra) galima 

užtikrinti pagrindinę technologinę platformą, taip pat teisines ir organizacines sistemas. Šios pastangos 

turi būti susijusios su šiais elementais: infrastruktūra; aprėptimi, kokybe ir tinkamumu; kalbinių išteklių 

įsigijimu; atvirumu; sąveikumu. Metodų ir paslaugų sąveikumas turi būti užtikrinamas stipriai 

skatinant standartizacijos veiklą jau projektavimo etapu. Siekiama, kad platforma ir duomenų 

saugyklos būtų visapusiškai grindžiamos susietų duomenų modeliu, užtikrinant, kad duomenys ir 

paslaugos sudarytų susietą ekosistemą, o ne padriką nesąveikių duomenų rinkinių kolekciją. 

Naudodami kalbų technologijų platformą, mokslininkai galės išbandyti ir palyginti savo technologijas, 

paslaugų teikėjai galės teikti integruotas paslaugas, o vartotojai galės naudotis paslaugomis nediegdami 

jokios programinės įrangos. Verta atkreipti dėmesį į tai, kad užtikrinus naudotojų dalyvavimą vertingi 

duomenys gali būti renkami šiose savo pobūdžiu tikrai europinėse platformose. 

Dėl sudėtingų veiklos, patikimumo, pagalbos naudotojams, masto pritaikomumo ir patvarumo 

reikalavimų kartu su duomenų apsauga ir privatumo apsaugos taisyklių laikymusi, pageidautina, kad 

kuriant ir valdant platformas dalyvautų konsorciumai, turintys tvirtų komercinių partnerių. 

 

9 lentelė. Politikos „Duomenims ir paslaugoms skirtos Europos kalbų technologijų platformos 
kūrimo skatinimas“ vertinimo matrica 

Kriterijai Tinkamumas Argumentai 

Sąnaudos ir nauda Aukštas 

Kalbinių duomenų ir išteklių kaupimu vienoje vietoje ir dalijimusi galima sumažinti 

naujų prietaikų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros sąnaudas naujų kalbų ir 

teminių sričių atveju. 

Politinės 

įgyvendinimo 

galimybės 

Vidutinis 

ES pradėjo vykdyti keletą iniciatyvų siekdama suvienodinti prieigą prie išteklių, 

pvz., įsteigė ES atvirųjų duomenų portalą, Europos infrastruktūros tinklų 

priemonę. Be to, yra keletas platformų, kurios turėtų būti GKP platformos 

pagrindas (pavyzdžiui, META-NET, CLARIN ir platformos, sukurtos HBP). Tokia 

integruota kalbų technologijų platforma remtųsi šiomis iniciatyvomis. Tačiau 

veiksmų įtraukiant privačiuosius ir viešuosius subjektus galimybės gali būti 

apribotos keleto kliūčių. 

Galimybės ES 

kontekste 
Aukštas 

ES finansuojami projektai (pavyzdžiui, FLaReNet, CLARIN, HBP ir ypač META-

SHARE) parengė dirvą dalijimosi informacija kultūrai. 

Veiksmingumas Aukštas 
Bendra Europos kalbų technologijų platforma gali palengvinti ryšį tarp kalbų 

technologijų paslaugų teikėjų ir jų vartotojų. 

Tvarumas Vidutinis 

Tvarumas, be kita ko, apima išsaugojimą, prieinamumą ir veiksmingumą. 

Svarbiausias prioritetas turėtų būti žinių surinkimas ir išsaugojimas turimų išteklių 

pavidalu. Tvarumo analizė turi būti įtraukta į išteklių nustatymo etapą. 

Finansuojančios agentūros turėtų nustatyti, kad su kalbinių išteklių kūrimu 

susijusiems projektams būtų privaloma parengti tvarumo planą. 

Rizika ir netikrumas Vidutinis 

Platformos kūrimas bus pradėtas koordinuotai suderinant keleto platformų 

veiklą, vadovaujantis pagrįstomis standartizavimo strategijomis. Kaip jau minėta, 

suderinti viešojo ir privačiojo sektorių subjektų veiksmus nebus paprasta. 
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Derėjimas su ES 

tikslais 
Aukštas Politikos priemonės tikslai suderinti su ES tikslais. 

Galimas poveikis 

etiniams, 

socialiniams, 

aplinkosaugos ir 

reguliavimo 

aspektams 

Aukštas 

Stipriai linkstama link atvirųjų duomenų, t. y. duomenų, kuriuos galima lengvai 

įsigyti ir naudoti su nedaugeliu apribojimus (arba visiškai laisvai). Dalijimasis 

duomenimis ir priemonėmis tapo perspektyviu sprendimu siekiant skatinti 

atvirųjų duomenų naudojimą. 

Inovacijos Aukštas 
Europai reikia bendros kalbos infrastruktūros, kuri prisidėtų prie inovacijų kalbų 

technologijų sektoriuje. 

Bendroji rinka Aukštas 
Kalbų technologijų paslaugos ir duomenys yra labai svarbūs bendros skaitmeninės 

rinkos sėkmei.  

Ekonomikos augimas 

ir darbo vietų kūrimas 
Aukštas 

Platforma suteiks daugiau verslo galimybių GKT paslaugų teikėjams ir palengvins 

Europos vartotojų galimybę pasinaudoti specializuotais sprendimais, tokiu būdu 

paspartindama ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. 

Kova su įvairia 

nelygybe 
Aukštas 

Europai reikia bendros kalbos infrastruktūros, kad galėtų išsaugoti savo kalbas ir 

užtikrinti žmonių ir organizacijų galimybes patekti į bendrąją skaitmeninę rinką 

vartojant savo kalbas. 

4.4.3 Technologinės Europos kalbų nelygybės mažinimas  

Siekiant sumažinti technologinę nelygybę, vykdant politikos priemones daugiausia dėmesio turėtų būti 

skirta skatinti kalbų technologijų fundamentaliesiems moksliniams tyrimams, taikomiesiems 

moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir inovacijoms visomis ES kalbomis. Mokslinių tyrimų ir 

technologijų perdavimui tarp kalbų, taip pat glaudesniam kalbinių bendruomenių tarpusavio 

bendradarbiavimui turi būti skiriama daugiau dėmesio. Finansavimo schemos, pavyzdžiui, pagal 

programą „Horizontas 2020“ ir ją pratęsiančią finansavimo programą, galėtų skatinti žinių ir 

technologijų perdavimą tarp šalių ir kalbų, kurios jau turi puikius kalbų technologijų mokslinių tyrimų 

ir inovacijų centrus, ir tų šalių ir kalbų, kurios jų neturi. Būtų siekiama sudaryti sąlygas mažiau išteklių 

turinčioms kalboms, įskaitant gestų kalbas, pasinaudoti technologijomis, jau sukurtomis kitoms 

kalboms. 

Faktai ir vertinimas 

ES visuomenė daugiakalbė. Visų oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų statusas bent jau pagal ES steigimo 

dokumentus vienodas. Nepaisant to, daugiau kaip 20 Europos kalbų gresia išnykimas skaitmeninės 

kalbos erdvėje. Kalbos technologijos gali būti naudojamos kaip priemonė, padedanti saugoti mažiau 

paplitusias ir neoficialiąsias kalbas bei skatinti jų mokėjimą. Šiuo metu kalbų technologijos daugiausiai 

naudojamos nacionalinėms ir didelėms regioninėms kalboms. Iš dalies tai lemia investicijų poreikis. 

Tačiau, siekiant išsaugoti Europos istorinę, kultūrinę ir kalbinę įvairovę ir sudaryti palankesnes sąlygas 

visiems ES piliečiams aktyviai dalyvauti mūsų demokratiniuose procesuose, svarbu, kad ir mažiau 

Europoje paplitusioms kalboms būtų galima taikyti kalbų technologijas. 

Atitinkami tyrimai, pavyzdžiui, paskelbti META-NET baltųjų knygų serijoje „Europos kalbos 

skaitmeniniame amžiuje“, parodo stulbinančius kalbų technologijų paspirties skirtingoms Europos 

kalboms skirtumus. Nors esama kokybiškos kelių kalbų ir tam tikrų prietaikų sričių programinės 

įrangos ir išteklių, matyti esminis kitų (dažniausiai mažiau paplitusių) kalbų atsilikimas. 21 iš 
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30 pirmiau minėtame tyrime tirtų kalbų skaitmeniniai ištekliai geriausiu atveju yra menki arba jų visai 

nėra. 

Žinoma, tam tikrai kalbai naudojamų technologijų kiekis ir kokybė paprastai yra tiesiogiai susiję su tą 

kalbą mokančių asmenų skaičiumi. Be kita ko, įmonės vengia investicijų į sudėtingas kalbos 

technologijas toms kalboms, kuriomis kalba mažai žmonių. Tokiu būdu didėja nelygybė tarp daug ir 

nepakankamai išteklių turinčių kalbų. Be to, ne visos valstybės turi reikiamų ekspertinių žinių ar 

žmogiškųjų išteklių, kad galėtų palaikyti savo kalbas. Europos politikos priemonės turi pašalinti šį 

trūkumą. 

Nors ES institucijos daug kalba apie kalbų įvairovės svarbą, politikos iniciatyvų imamasi mažai, o dar 

mažiau skiriama finansavimo Europos kalbų įvairovei skatinti. Jos turėtų siekti atkreipti dėmesį į šį 

trūkumą ir propaguoti poreikį, kad visos autochtoninės kalbos Europoje būtų labiau remiamos, siekiant 

užtikrinti, kad turtinga kalbų, kurių nemažam skaičiui gresia didelis išnykimo pavojus, įvairovė išliktų 

ir ateityje. 

 

10 lentelė. Politikos „Technologinės Europos kalbų nelygybės mažinimas“ vertinimo matrica 

Kriterijai Tinkamumas Argumentai 

Sąnaudos ir nauda Vidutinis 

Didesnė kalbų technologijų paspirtis mažumų kalboms sukelia sąnaudų, kurias 

galima sumažinti skatinant technologijų perdavimą tarp kalbų ir šalių, tačiau ji 

akivaizdžiai naudinga, nes padidina ES piliečių lygybę jų kasdieniame 

skaitmeniniame gyvenime, kad ir kokia būtų jų kalba. 

Politinės 

įgyvendinimo 

galimybės 

Vidutinis 
Finansavimo programos, pavyzdžiui, „Horizontas 2020“, turėtų būti naudojamos 

technologijų perdavimo ir Europos kalbų tarpusavio nelygybės mažinimo tikslais. 

Galimybės ES 

kontekste 
Aukštas 

Daugiakalbystė yra vienas iš Europos kultūros pagrindų. Kalbų lygybės didinimas 

turėtų būti Europos viešojo administravimo institucijų prioritetas. 

Veiksmingumas Vidutinis 

Kad šios politikos principai būtų įgyvendinti, neskaitant EB arba ES iniciatyvų, tai 

reikia visapusiškai remti nacionaliniu (valstybių narių, asocijuotųjų valstybių, 

regionų) lygmeniu. 

Tvarumas Žemas 

Kalbos technologijų perdavimas gali padėti sumažinti dabartinę nelygybę tarp 

anglų ir kitų plačiau paplitusių kalbų ir mažumų kalbų, tačiau visada reikės nuolat 

dėti pastangas, kad ši nelygybė nedidėtų. 

Rizika ir netikrumas Aukštas 

Atsižvelgiant į tai, kad tarptautiniu, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis esama 

daug susijusių subjektų, rizika ir netikrumai yra neišvengiami (tam tikroms 

kalboms daugiau nei kitoms). 

Derėjimas su ES 

tikslais 
Aukštas 

Visiems ES piliečiams sudarytos teisingos sąlygos patekti į bendrąją skaitmeninę 

rinką, nepriklausomai nuo to, kokia jų gimtoji kalba, yra ES tikslas. Visoms 

kalboms, nepaisant jų dydžio, naudojamos kalbų technologijos yra pagrindinė 

priemonė siekiant šio tikslo. 

Galimas poveikis 

etiniams, 

socialiniams, 

aplinkosaugos ir 

Aukštas 

Mažiau paplitusiomis kalbomis kalbantys ES piliečiai turės daugiau galimybių 

vartoti savo kalbą, pvz., vykdydami biurokratines procedūras arba verslo veiklą 

internete. 
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reguliavimo 

aspektams 

Inovacijos Neaiškus 

Technologijų perdavimas iš principo nereiškia, kad mokslinių tyrimų prasme 

vykdomos inovacijos, tačiau jis, be abejonės, gali apimti inovacijas vietos rinkų 

aspektu. 

Bendroji rinka Aukštas 

Tikra bendroji skaitmeninė rinka Europoje negali būti pagrįsta lingua franca arba 

mažesniu skaičiumi labiau paplitusių kalbų. Joje turi būti priimtinos visos ES 

kalbos. 

Ekonomikos augimas 

ir darbo vietų kūrimas 
Aukštas 

Didesnė kalbų technologijų paspirtis visoms kalboms Europoje bus naudinga 

e. prekybos veiklai, o tai sukels ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. 

Kova su įvairia 

nelygybe 
Aukštas 

Nors tik kelios iš mūsų kalbų yra vidutinės ar geros būklės technologijų paspirties 

atžvilgiu, daugiau nei 70 proc. mūsų kalbų turi labai mažai išteklių ir kai kurios iš 

jų iš tiesų susiduria su išnykimu skaitmeninėje erdvėje. Tokia politikos priemonė 

sumažins tą grėsmę. 

4.5 Sektoriaus politikos priemonės 

4.5.1 Investicijų priemonių plėtros ir plėtros spartinimo programų, skirtų GKT 

startuoliams, skatinimas ir rėmimas 

Viena iš svarbiausių problemų, kurias turi išspręsti inovacijas rinkoje diegiančios įmonės yra 

nepakankamas privačiojo sektoriaus finansavimas. Nors mokslinių tyrimų procesas dažniausiai 

remiamas skiriant viešąjį nacionalinio ir ES lygmens finansavimą, kitiems verslo gyvavimo ciklo 

etapams (produkto kūrimui, komercinei veiklai ir t. t.) trūksta koordinuotos viešojo ir privačiojo 

sektorių finansavimo paramos. Tai ypač aktualu GKT sektoriuje. Keletas veiksnių, įskaitant 

technologijų sudėtingumą, menką kalbų technologijų vertės supratimą tarp sistemą integruojančių 

subjektų ir galimai ribotą rinką, kai produktai ir paslaugos susiję su mažiau paplitusiomis kalbomis, 

gali atbaidyti privačius investuotojus nuo išlaidų GKT sektoriuje. 

Daugelyje investicinių priemonių ir plėtros spartinimo programų, kurių veiklą remia ir finansuoja 

Europos institucijos, daugiausia dėmesio skiriama konkrečioms technologijų temoms ir sektoriams. Ši 

strategija leidžia koreguoti programų savybes, kad jos geriau atitiktų kiekvienos technologijos ir (arba) 

sektoriaus ypatumus. Toliau sąraše pateikiami keli pavyzdžiai: 

 ODINE ir FINODEX – atvirieji duomenys; 

 INCENSE ir „Climate-KIC Accelerator“ – švarios technologijos; 

 SOUL-FI – pažangus miesto gyvenimas (judumas, turizmas, gyvenimo kokybė); 

 FI-ADOPT: mokymas (-asis), sveika gyvensena, socialinė ir kultūrinė integracija; 

 „EuropeanPioneers“ – žiniasklaidos ir turinio sektorius; 

 FI-C3 – pažangios teritorijos, žiniasklaida ir turinys, priežiūra ir gerovė; 

 „EIT Health Accelerator“ – sveikatos technologijos. 

Šiuo metu nėra konkrečių plėtros spartinimo programų, skirtų GKT startuoliams. Dėl strateginės GKT 

svarbos bendros Europos tapatybės ir pilietinių įsipareigojimų stiprinimui, taip pat visų kalbų, įskaitant 

mažiau paplitusias, kultūrinio paveldo išsaugojimui, bei veiksmingai bendrosios skaitmeninės rinkos 

plėtrai reikalinga speciali investavimo priemonių strategija kiekvienam etapui (parengiamojo etapo 

kapitalo, ankstyvajam etapui, plėtros etapui ir t. t.). 
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Faktai ir vertinimas 

Europos GKT daugiausia sudaro mažesnės novatoriškos įmonės ir mikroįmonės. Nors dauguma jų 

įsitvirtinusios rinkoje jau keletą metų, kalbų technologijų rinkos Europoje ypatumai (vietos arba 

nacionalinio masto įmonės, turinčios su vietos kalbomis susijusių žinių ir veikiančios vietos rinkose) 

kliudo jų augimui. Transformacijai į pasaulinio masto subjektus, galinčius konkuruoti su didelėmis ne 

Europos įmonėmis, reikia finansavimo visais verslo gyvavimo ciklo etapais, o ne tik mokslinių tyrimų 

veiklai. Investicinių priemonių ir plėtros spartinimo programų sukūrimas gali padidinti aukšto lygio 

inovacijų ekonominį potencialą Europos sektoriuje, kuris galėtų išlikti europietiškas, o ne tapti stambių 

JAV subjektų patronuojamomis įmonėmis. 

 

11 lentelė. Politikos „Investicijų priemonių plėtros ir plėtros spartinimo programų, skirtų GKT 
startuoliams, skatinimas ir rėmimas“ vertinimo matrica 

Kriterijai Tinkamumas Argumentai 

Sąnaudos ir nauda Vidutinis 
Europos viešųjų arba mišraus pobūdžio investicinių priemonių sukūrimas gali būti 

brangus, tačiau gali turėti teigiamą tiesioginį poveikį kalbų technologijų sektoriui. 

Politinės 

įgyvendinimo 

galimybės 

Aukštas 
Visų ES valstybių politikai norėtų remti šią iniciatyvą, nes ji leistų Europoje 

konsoliduoti svarbų strateginį kalbinės įvairovės sektorių. 

Galimybės ES 

kontekste 
Vidutinis 

Investavimo priemonės turėtų būti atsargiai apibrėžtos taip, kad nebūtų laikomos 

valstybės pagalba pagal Sutarties 107 straipsnio 1 dalį. 

Veiksmingumas Aukštas 
Padidėjusių investicijų poveikis būtų kiekybiškai įvertinamas sukurtų darbo vietų, 

pajamų augimo ir eksporto augimo duomenimis.  

Tvarumas Vidutinis 

Įmonėms augant joms reikės daugiau investicijų, todėl nustatytų priemonių gali 

nepakakti siekiant patenkinti didėjančią finansavimo paklausą. Įmonės turėtų 

ieškoti kitų finansavimo priemonių, pavyzdžiui B ir C serijų finansavimo (nuo 

milijonų iki šimtų milijonų), pradinio viešo akcijų platinimo ir t. t. 

Rizika ir netikrumas Žemas 
Rinkos kintamumas ir stiprios JAV subjektų konkurencijos grėsmė didina 

nepavykusių investicijų riziką. 

Derėjimas su ES 

tikslais 
Aukštas 

Finansinė parama Europos kalbų technologijų sektoriui gali padėti kurti tikrą 

bendrąją skaitmeninę rinką visiems piliečiams bei įmonėms. 

Galimas poveikis 

etiniams, 

socialiniams, 

aplinkosaugos ir 

reguliavimo 

aspektams 

Žemas 

Jau yra keletas investicinių priemonių, atitinkančių etinius, socialinius, 

aplinkosaugos ir reguliavimo reikalavimus, kuriuos galima pritaikyti kalbų 

technologijų sektoriui. 

Inovacijos Aukštas 
Investicinių priemonių sukūrimas gali padėti inovacijoms ir technologijų 

perdavimui iš mokslinių tyrimų įstaigų į rinką. 

Bendroji rinka Aukštas 

Padidinus investicijas į Europos kalbų technologijų įmones gali būti įmanoma 

sparčiai kurti naujus produktus ir paslaugas, skirtus sudaryti palankesnes sąlygas 

verslo veiklai tarp ES ir įveikti kalbos barjerus. 
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Ekonomikos augimas 

ir darbo vietų kūrimas 
Aukštas 

Investicinių priemonių sukūrimas gali turėti tiesioginį teigiamą poveikį 

ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui Europos kalbų technologijų sektoriuje. 

Kova su įvairia 

nelygybe 
Aukštas 

Kalbinė nelygybė skaitmeninėje srityje gali būti tinkamai mažinama stiprinant 

Europos kalbų technologijų sektorių finansavimo priemonėmis. Nors dideli JAV 

subjektai gali būti nesuinteresuoti palaikyti mažiau paplitusias kalbas, nes 

investicijos į jas gali būti nepelningos, Europos įmonės, sustiprintos finansine 

parama, galėtų kurti produktus ir paslaugas visoms Europos kalboms. 

4.5.2 GKT kvalifikuotų darbuotojų pasiūlos didinimas 

Viena iš didžiausių skaitmeninės ekonomikos problemų Europoje yra techninių specialistų trūkumas, 

kuris gali kelti pavojų ekonomikos augimo galimybėms, suteikiamoms intensyvaus skaitmeninių 

technologijų naudojimo visuose gamybos sektoriuose. Tai akivaizdžiau Europos GKT sektoriuje, nes jis 

yra mokslinių tyrimų ir inovacijų priešakyje ir susiduria su nuožmia JAV subjektų konkurencija ne tik 

rinkoje, bet ir įdarbinant kvalifikuotus specialistus. 

Didelio potencialo specialistams, labai protingiems antrosios pakopos studentams ir informatikos, 

kompiuterinės lingvistikos, dirbtinio intelekto ir kognityvinių mokslų daktarams reikia paskatų likti 

Europoje. 

Europos politikos priemonėmis šioje srityje turėtų būti siekiama: 

 nustatyti paskatų modelius siekiant išlaikyti talentingus darbuotojus Europoje. Turėtų būti 

labai paprasta įsteigti startuolį, studentus būtina šviesti ir informuoti apie tai, ką reiškia būti 

verslininku. Turėtų būti paskatų sėkmingoms ir daug žadančioms naujoms GKT įmonėms likti 

Europoje; 

 išanalizuoti dabartinius su kalbų technologijomis susijusius švietimo poreikius, 

bendradarbiaujant su mokslinių tyrimų ir verslo atstovais, siekiant sukurti esamų specialistų 

mokymo (formaliojo ir neformaliojo) programas ir pritaikyti esamas arba sukurti naujas 

profesinio rengimo ir aukštojo mokslo studijų programas, skirtas mokiniams ir studentams; 

 padidinti mokinių ir studentų informuotumą apie karjeros galimybes, GKT sektoriuje, siekiant 

skatinti juos daugiausia dėmesio savo studijose skirti su kalbų technologijomis susijusioms 

techninėms disciplinoms. 

 

Faktai ir vertinimas 

Dvi būtinos novatoriškų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros sąlygos – aukštos kvalifikacijos 

mokslo darbuotojai ir programinės įrangos kūrėjai. META-NET rengiant strateginę mokslinių tyrimų 

darbotvarkę, buvo kreiptasi į daugelį kalbų technologijų įmonių. Beveik kiekvienu atveju sektoriaus 

atstovai minėjo, kad kvalifikuotų darbuotojų trūkumas yra didelė problema jų įmonių tolesniam 

augimui, turinti neigiamą poveikį novatoriškų technologijų kūrimui. Strateginėje mokslinių tyrimų 

darbotvarkėje patariama toliau stiprinti ir tarptautiniu lygiu reklamuoti Europos akademines 

programas, natūraliosios ir sakytinės kalbos apdorojimo, kompiuterinės lingvistikos, kalbų 

technologijų ir pan. srityse, taip pat didinti jų patrauklumą potencialiems studentams. Kvalifikuotų 

darbuotojų trūkumas šiuo metu yra kliūtis daugeliui mažųjų ir vidutinių įmonių bei mokslinių tyrimų 

centrų. 
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12 lentelė. Politikos „GKT kvalifikuotų darbuotojų pasiūlos didinimas“ vertinimo matrica 

Kriterijai Tinkamumas Argumentai 

Sąnaudos ir nauda Vidutinis 

Nors siūlomų politikos priemonių, ypač studentų informuotumo didinimo, 

sąnaudos gali būti didelės, galima didelio labai kvalifikuotų specialistų pasirinkimo 

nauda sektoriui gali atlyginti viešojo sektoriaus pastangas. 

Politinės 

įgyvendinimo 

galimybės 

Žemas 
Valstybės narės atsakingos už švietimo politiką. Gali būti sudėtinga įtraukti šį 

klausimą į visų ES valstybių švietimo prioritetus. 

Galimybės ES 

kontekste 
Aukštas 

Paskatos skaitmeniniams gebėjimams ir specialistams visapusiškai atitinka 

bendrosios skaitmeninės rinkos plėtros tikslus. 

Veiksmingumas Vidutinis 
Šios politikos priemonės veiksmingumas gali būti įvertintas tik vidutinės trukmės 

ir ilguoju laikotarpiu, nes jis nesukeltų staigaus poveikio sektoriui. 

Tvarumas Žemas 
Šios politikos priemonės sėkmė priklauso nuo jos išlaikymo laikui bėgant. Tai labai 

padidintų jos sąnaudas. 

Rizika ir netikrumas Vidutinis 

Kad būtų pradėta įgyvendinti ši politikos priemonė, reikia, kad dalyvautų daug 

suinteresuotųjų subjektų: Europos institucijos, valstybės narės, mokslo įstaigos, 

įmonės ir kt. Visų suinteresuotųjų subjektų veiklos koordinavimas gali būti 

sudėtingas, o jų tikslai ir prioritetai gali skirtis. 

Derėjimas su ES 

tikslais 
Aukštas 

Siūloma politikos priemonė dera su įvairiomis iniciatyvomis, kurias skaitmeninių 

gebėjimų ir technologijų darbo vietų skatinimo srityje pradėjo įgyvendinti 

Europos Komisija. 

Galimas poveikis 

etiniams, 

socialiniams, 

aplinkosaugos ir 

reguliavimo 

aspektams 

Vidutinis 

Siūloma politikos priemonė turėtų teigiamo socialinio poveikio, nes padėtų 

sustiprinti Europos kalbų technologijų sektorių kvalifikuotais specialistais, 

sudarant galimybes daugiau dėmesio skirti regioninėms ir mažumų kalboms. 

Inovacijos Aukštas 
Kvalifikuotų specialistų skatinimas pagerintų inovacijas šiame sektoriuje ir leistų 

lengvai spręsti naujus mokslinių tyrimų uždavinius. 

Bendroji rinka Aukštas 

Didesnis kvalifikuotų specialistų skaičius leistų kalbų technologijų bendrovėms 

kurti naujus produktus ir paslaugas, tenkinančias Europos MVĮ poreikius, 

susijusius su tarpvalstybine veikla. 

Ekonomikos augimas 

ir darbo vietų kūrimas 
Aukštas 

Šia politikos priemone būtų prisidedama prie kalbų technologijų sektoriaus 

ekonominio augimo ir naujų aukštos kvalifikacijos darbo vietų kūrimo. 

Kova su įvairia 

nelygybe 
Aukštas 

Skatinant kvalifikuotus specialistus būtų galima pagerinti produktų ir paslaugų 

kūrimą mažiau paplitusioms kalboms, sumažinti jų atsilikimą nuo anglų kalbos 

kalbų technologijų srityje. 
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4.6 Rinkos politikos priemonės 

4.6.1 Įmonių, viešojo sektoriaus įstaigų ir piliečių žinių apie privalumus, kuriuos 

suteikia galimybė įvairiomis kalbomis gauti internetinių paslaugų, turinį ir 

produktus, gerinimas 

Visa Europos visuomenė turi suvokti daugiakalbės Europos problemas ir tai, kaip spartus GKT 

tobulėjimas gali veiksmingai padėti įveikti kalbos barjerus. Pagrindiniai šios politikos tiksliniai objektai 

yra: 1) viešosios įstaigos, t. y. politikos formuotojai ir valstybės pareigūnai; 2) įmonės, ypač MVĮ, kurios 

galėtų dėl integruotos bendrosios skaitmeninės rinkos be kalbų barjerų gauti naudos iš prieigos prie 

visos Europos rinkos; 3) piliečių, kurie galėtų pasinaudoti daugiakalbėmis viešosiomis paslaugomis ir 

privačiojo sektoriaus pasiūla Europoje be kalbos barjerų, kad ir kokiomis kalbomis kalbėtų. Labai 

svarbu parodyti Europos suinteresuotiesiems subjektams šių technologijų naudą jų verslui ir 

kasdieniam gyvenimui: tiekėjų ir vartotojų prieigą prie didesnės rinkos ir galimybes naudotis kitų šalių 

viešosiomis paslaugomis ir turiniu savo gimtąja kalba. 

Faktai ir vertinimas 

Paklausos valdymo politikos priemonėmis ketinama padidinti paklausą produktų ir paslaugų, kurie 

prieinami rinkoje ir turi didelį teigiamo išorinio poveikio potencialą, pvz., GKT. GKT labai greitai 

vystosi ir tobulėja, bet viešosios įstaigos ir įmonės neišnaudoja šių technologijų galimybių. 

Manome, kad menka daugiakalbių paslaugų apimtis viešajame sektoriuje ir menka mažmeninių 

prekybininkų daugiakalbių interneto puslapių pasiūla39 yra susijusi, be kita ko, su trūkumu žinių ir 

informacijos apie sparčią šių technologijų pažangą, jų prieinamumą ir didėjantį tikslumą. Be to, 

analizuodami tarpvalstybinę e. prekybą nustatėme, jog labai tikėtina, kad žmonės nežino apie labai 

konkurencingus produktų pasiūlymus kitų šalių parduotuvėse, nes jie niekada nepasiekia tų puslapių 

dėl „nematomų“ kalbos barjerų (nežino apie tai, jog nežino). Todėl didinant informuotumą apie šių 

technologijų galimybes ir naudą galima iš esmės padidinti paklausą ir kartu su paklausos valdymo 

viešąja politika paspartinti šių technologijų kūrimą ir įsisavinimą ES. 

 

13 lentelė. Politikos „Įmonių, viešojo sektoriaus įstaigų ir piliečių žinių apie privalumus, kuriuos 
suteikia galimybė įvairiomis kalbomis gauti internetinių paslaugų, turinį ir produktus, gerinimas“ 

vertinimo matrica 

Kriterijai Tinkamumas Argumentai 

Sąnaudos ir nauda Vidutinis 
Informuotumo didinimo politikos priemonės gali brangiai kainuoti, o jų naudą 

sunku kiekybiškai įvertinti. 

Politinės 

įgyvendinimo 

galimybės 

Vidutinis 
Šios politikos priemonės turėtų būti atidžiai apibrėžtos, kad būtų teisingai 

suprantamos ir nesukeltų politinio pasipriešinimo. 

Galimybės ES 

kontekste 
Vidutinis 

Formuoti politiką, nukreiptą į 28 ES valstybes, yra sunkus uždavinys. Svarbu remtis 

nacionalinės ir regioninės valdžios institucijomis, kurios gali būti ypač 

suinteresuotos įveikti kalbos barjerus. 

                                                           

39 2012 m. 82 proc. Europos prekybos internetu svetainių buvo prieinamos tik viena kalba, 11 proc. buvo prieinamos 

dviem kalbomis ir tik 2 proc. siūlė informaciją penkiomis ar daugiau kalbų, o interneto svetainių, kurios galėtų būti 

laikomos visiškai daugiakalbėmis, visiškai nebuvo (LT-Innovate, 2012a). 
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Veiksmingumas Vidutinis Šių politikos priemonių poveikį sunku įvertinti kiekybiškai. 

Tvarumas Vidutinis 
Jeigu politikos priemonė neduoda greitų rezultatų, gali būti sunku užtikrinti jos 

ilgalaikį taikymą. 

Rizika ir netikrumas Vidutinis 
Nėra stebuklingų informuotumo didinimo receptų, todėl šios politikos priemonės 

rezultatų netikrumas yra vidutinio lygio. 

Derėjimas su ES 

tikslais 
Aukštas 

Vienas iš pagrindinių ES tikslų – sukurti teisingą ir integruotą Europą. Todėl 

pademonstravimas visuomenei, kaip technologija gali padėti integruoti Europą, 

kartu išlaikant jos kultūrų įvairovę, visapusiškai dera su ES tikslais. 

Galimas poveikis 

etiniams, 

socialiniams, 

aplinkosaugos ir 

reguliavimo 

aspektams 

Vidutinis Tinkamas informavimas neturėtų turėti jokio neigiamo poveikio. 

Inovacijos Aukštas Didinant paklausą tikimasi, kad susiformuos sveikesnė ir novatoriškesnė rinka. 

Bendroji rinka Aukštas 

Pademonstravimas visuomenei, kaip viena iš pagrindinių kliūčių bendrajai 

skaitmeninei rinkai sukurti pašalinama naudojant novatoriškas technologijas, 

padės visiems piliečiams ir įmonėms gauti naudos iš bendrosios rinkos. 

Ekonomikos augimas 

ir darbo vietų kūrimas 
Vidutinis 

Jei politikos priemonė bus sėkminga, ji didinant rinkos konkurencingumą galės 

tiesiogiai ir netiesiogiai paskatinti ekonomikos augimą. 

Kova su įvairia 

nelygybe 
Aukštas 

Tos šalys ir gyventojų grupės, kurios gali būti paliktos nuošalyje dėl kalbos barjerų, 

yra pagrindiniai šios politikos priemonės tiksliniai objektai, todėl turės daugiausia 

naudos. 

 

4.6.2 Automatizuoto Europos MVĮ e. prekybos svetainių vertimo skatinimas 

MVĮ veikloje didmeninė ir mažmeninė prekyba yra du iš svarbiausių sektorių, kuriems galėtų būti ypač 

naudingas jų rinkos augimas teikiant paslaugas keletu Europos kalbų. Tačiau kalbos barjerai ir 

techninės problemos trukdo Europos MVĮ interneto prekybininkams parduoti į kitas šalis. Todėl 

siūlome teikti ekonomines paskatas: 1) MVĮ interneto e. parduotuvių svetainių turiniui versti naudojant 

GKT; 2) IRT sistemų integravimo subjektams, kad jie parengtų specialias debesijos paslaugas, 

leidžiančias sklandžiai integruoti GKT į e. prekybos prietaikas, kurias naudoja MVĮ. 

Yra daug MVĮ konkurencingumo didinimui skirtų struktūrinių fondų lėšų, kurios gali būti naudojamos 

šiai politikos priemonei finansuoti. Šalys, 2014–2020 m. gaunančios didesnę sumą iš Europos 

struktūrinių ir investicijų fondų temai „MVĮ konkurencingumas“, turi didesnę procentinę dalį asmenų, 

kurie nemoka nė vienos iš didžiųjų Europos kalbų, kaip nurodyta 7.7.1 priede. Tikėtina, jog MVĮ tose 

šalyse gaus daugiausia naudos iš GKT naudojimo. 
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Faktai ir vertinimas 

MVĮ yra kertinis Europos ekonomikos akmuo40. Jeigu MVĮ neturės pakankamų kalbinių gebėjimų, tai 

gali padaryti labai neigiamą poveikį Europai. Užimtumo, pridėtinės vertės ir įmonių skaičiaus atžvilgiu 

didmeninė ir mažmeninė prekyba yra svarbiausias sektorius mikroįmonėms ir MVĮ (Muller et al., 2014). 

Todėl šis sektorius galėtų gauti daugiau naudos iš tarpvalstybinių sandorių. Vis dėlto, dėl kalbos barjero 

MVĮ parduoti internetu į užsienį yra sunkiau nei didesnėms įmonėms. 2015 m. elektroniniu būdu 

prekybą į kitas ES šalis vykdė 23 proc. didesnių įmonių, palyginti su atitinkamai 12 proc. ir 7 proc. 

vidutinių ir mažų įmonių. Nors stambesni prekybos internetu subjektai gali turėti pakankamai išteklių, 

kad galėtų prekiauti tarptautiniu mastu, taip nėra mažesnių įmonių atveju. 

Nors pripažįstame, kad yra daug veiksnių, trukdančių MVĮ parduoti į kitas šalis, pavyzdžiui, rinkos 

netikrumas, teisiniai aspektai, logistinės kliūtys bei geografinis blokavimas, vis dėlto manome, kad 

viena iš pagrindinių šio trūkumo priežasčių yra kalbos barjeras. Pasinaudojus 2009 m. Bendrijos IRT 

naudojimo ir e. prekybos tyrimu (Pavel (2010)), nustatyta, kad vienintelis reikšmingas skirtumas tarp 

stambioms įmonėms ir MVĮ kylančių kliūčių elektroniniam pardavimui yra kalbinės ir techninės 

problemos. Kalbant apie kalbos barjerą, tikėtina, kad efektyvūs GKT sprendimai padėtų vis geriau 

užtikrinti vienodas veiklos sąlygas, kuriomis maži Europos mažmeniniai prekybininkai galėtų lengviau 

konkuruoti su didelėmis internetinėmis parduotuvėmis, kurių dauguma priklauso ne Europos 

įmonėms. 

Kalbant apie technines kliūtis, viena iš naujausių IRT inovacijų, galinčių padėti MVĮ padidinti savo 

produktyvumą ir konkurencingumą, yra debesijos kompiuterijos paradigma. Vis dėlto, debesijos 

kompiuterijos sprendimų vietos kalbomis stoka gali būti kliūtis MVĮ įdiegti šias technologijas 

trumpuoju laikotarpiu (Bradshaw, D. et al., 2012). 

Kokybiškos GKT paslaugos, pritaikytos pagal MVĮ ypatybes, galėtų būti šios problemos sprendimas, 

nes šioms įmonėms užtikrintų įgyvendinamus, sparčius ir efektyvius sprendimus. 

 

14 lentelė. Politikos „Automatizuoto Europos MVĮ e. prekybos svetainių vertimo skatinimas“ 
vertinimo matrica 

Kriterijai Tinkamumas Argumentai 

Sąnaudos ir nauda Aukštas 
Ši politikos priemonė gali būti finansuojama naudojant dabartinių struktūrinių 

fondų lėšas, skirtas MVĮ konkurencingumui. 

Politinės 

įgyvendinimo 

galimybės 

Aukštas MVĮ poveikio turinčios politikos priemonės dažnai vertinamos labai teigiamai. 

Galimybės ES 

kontekste 
Aukštas 

Jau esama politikos priemonių ir struktūrinių fondų, skirtų didinti MVĮ 

konkurencingumą, todėl ši tema jau yra Europos politikos darbotvarkėje. 

Veiksmingumas Žemas 

MVĮ investicijoms finansuoti skirtų politikos priemonių poveikį nelengva įvertinti. 

Numatoma, kad, jei MVĮ matytų aiškią konkrečių investicijų naudą, jos tikriausiai 

atliktų tas investicijas pačios. 

                                                           

40 2014 m. MVĮ sudarė apie 99,8 proc. visų įmonių ir užtikrino apie du trečdalius visų darbo vietų (71,4 proc. darbo 
vietų padidėjimo tais metais) ne finansų verslo sektoriuose (Muller et al., 2014). 



Kalbų lygybė skaitmeniniame amžiuje 

111 

Tvarumas Vidutinis 

Gali būti neįmanoma ilgą laiką išlaikyti tokią politiką. Tačiau, jeigu politika duotų 

teigiamų rezultatų, numatoma, kad kitos MVĮ prisijungs prie šios veiklos 

nereikalaudamos viešojo finansavimo. 

Rizika ir netikrumas Žemas Nėra stebuklingų MVĮ skatinimo receptų. 

Derėjimas su ES 

tikslais 
Aukštas 

MVĮ yra esminis Europos ekonomikos ramstis, todėl ES parama šioms įmonėms 

dera su ES tikslais. 

Galimas poveikis 

etiniams, 

socialiniams, 

aplinkosaugos ir 

reguliavimo 

aspektams 

Vidutinis Nėra problemų, susijusių su šiuo klausimu. 

Inovacijos Vidutinis 
Nesitikima jokių didelių inovacijų, išskyrus novatoriškų technologijų integravimą 

MVĮ. 

Bendroji rinka Aukštas 

Numatoma, jog poveikis tarpvalstybinei e. prekybai bendrojoje skaitmeninėje 

rinkoje bus didelis, jei Europos MVĮ, parduodančių į kitas šalis, dalis reikšmingai 

išaugs. 

Ekonomikos augimas 

ir darbo vietų kūrimas 
Vidutinis 

Jei politikos priemonė bus sėkminga, ji didinant rinkos konkurencingumą galės 

tiesiogiai ir netiesiogiai paskatinti ekonomikos augimą. 

Kova su įvairia 

nelygybe 
Aukštas Tai galėtų būti ypač naudinga MVĮ šalyse, kurių kalbos mažiau paplitusios. 

 

4.7 Viešųjų paslaugų politikos priemonės 

4.7.1 Novatoriškų technologijų viešieji pirkimai ir ikiprekybinio etapo viešieji 

pirkimai 

Europos Sąjunga pripažino inovacijų viešuosius pirkimus svarbia priemone siekiant skatinti inovacijas, 

trumpinti naujų sprendimų pateikimo į rinką laiką, gerinti viešųjų paslaugų kokybę ir didinti Europos 

įmonių, ypač MVĮ, konkurencingumą. Jų svarba buvo pabrėžta strategijos „Europa 2020“ pavyzdine 

iniciatyva „Inovacijų sąjunga“. Viešojo administravimo institucijos turi reikalauti naujoviškų 

technologijų, kurios ilgesniu laikotarpiu sukuriamos pasitelkus mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą 

ir inovacijas. 

Ikiprekybiniai viešieji pirkimai yra mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros priemonė, taikoma, kai 

novatoriškų prekių ir paslaugų dar nėra rinkoje. Šis viešųjų pirkimų procesas reiškia, kad pirkėjas 

(viešojo administravimo institucija) ir tiekėjas rinkos sąlygomis dalijasi rizika ir nauda. 

Inovacijų viešųjų pirkimų ir ikiprekybinių viešųjų pirkimų taikymas įgyvendinant daugiakalbystę 

įvairioms viešosioms paslaugoms, turiniui ir produktams Sąjungoje (pvz., naudojant išmaniuosius 

asistentus migrantams, atliekant teisingumo ir sveikatos paslaugų vertimą, teikiant daugiakalbes 

e. valdžios paslaugas ir pateikiant teisinius dokumentus visomis Europos Sąjungos kalbomis), gali tapti 

strateginiu žingsniu skatinant GKT sektoriaus vystymąsi ir augimą Europoje. 
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Faktai ir vertinimas 

Viešojo administravimo institucijoms Europoje vykdant inovacijų viešuosius pirkimus ir ikiprekybinius 

viešuosius pirkimus GKT įsigyti, gali padidėti sektoriaus konkurencingumas ir būti skatinama šių 

produktų pasiūla, ypač užtikrinama MVĮ, taip pat gali būti sutrumpintas laikas, per kurį nauji 

produktai ir paslaugos pateikiami rinkai. Viešojo administravimo institucijos, kaip pagrindinis klientas, 

didina paklausą ir skatina kurti naujas įmones. Numatoma, kad ši didėjanti konkurencija padidins 

ekonomiškumą, veiksmingumą ir efektyvumą, taip pat skatins inovacijas. Be to, ji padės efektyviau 

spręsti socialinį daugiakalbystės iššūkį. 

Skatinant GKT inovacijų viešuosius pirkimus ir ikiprekybinius viešuosius pirkimus galima padidinti 

šių technologijų kokybę ir prieinamumą, o dėl to pagerės daugiakalbės viešosios paslaugos tiek 

viešajam, tiek privačiajam sektoriui ir todėl sumažės dabartinis bendrosios skaitmeninės rinkos 

susiskaidymas. Tokiu atveju informacija ir paslaugos gali būti teikiamos bet kuria Europos Sąjungos 

kalba, o tai sumažintų kalbų nelygybę ir skatintų įmonių, piliečių ir darbuotojų judumą Europoje. 

 

15 lentelė. Politikos „Novatoriškų technologijų viešieji pirkimai ir ikiprekybinio etapo viešieji 
pirkimai“ vertinimo matrica 

Kriterijai Tinkamumas Argumentai 

Sąnaudos ir nauda Vidutinis 

GKT skirtų inovacijų viešųjų pirkimų ir ikiprekybinių viešųjų pirkimų priemonių 

įgyvendinimas gali daugiau kainuoti trumpuoju laikotarpiu, bet vidutinės trukmės 

laikotarpiu sumažintų vertimo raštu sąnaudas ir išplėstų visoms kalboms 

paslaugas ir informaciją, kuri šiuo metu prieinama tik viena ar dviem kalbomis. 

Politinės 

įgyvendinimo 

galimybės 

Aukštas 
Inovacijų viešieji pirkimai ir ikiprekybiniai viešieji pirkimai jau įtraukti į strategiją 

„Europa 2020“ ir 2014 m. ES viešųjų pirkimų direktyvomis leidžiama juos taikyti. 

Galimybės ES 

kontekste 
Aukštas 

Šių viešųjų pirkimų novatoriškų būdų skatinimas visapusiškai dera su bendrosios 

skaitmeninės rinkos plėtros ir strategijos „Europa 2020“ tikslais. 

Veiksmingumas Vidutinis 
Šios politikos priemonės veiksmingumas gali būti įvertintas tik vidutinės trukmės 

ir ilguoju laikotarpiu, nes jis nesukeltų staigaus poveikio sektoriui. 

Tvarumas Vidutinis 
Dėl greito technologijų vystymosi gali prireikti nuolat atnaujinti produktus ir 

paslaugas. 

Rizika ir netikrumas Vidutinis 
Inovacijų viešieji pirkimai ir ikiprekybiniai viešieji pirkimai kelia tam tikrą riziką. 

Bandomieji projektai tokią riziką gali padėti sumažinti. 

Derėjimas su ES 

tikslais 
Aukštas Siūloma politika dera su strategija „Europa 2020“. 

Galimas poveikis 

etiniams, 

socialiniams, 

aplinkosaugos ir 

reguliavimo 

aspektams 

Vidutinis 

Siūloma politikos priemonė turėtų teigiamo socialinio poveikio, nes padėtų 

sustiprinti Europos kalbų technologijų sektorių ir sudarytų sąlygas tikrai viešųjų 

paslaugų daugiakalbystei visoje Europoje. 
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Inovacijos Aukštas 
Inovacijų viešieji pirkimai ir ikiprekybiniai viešieji pirkimai yra inovacijų skatinimo 

priemonės. 

Bendroji rinka Aukštas 

Didesnis Europos sektoriaus konkurencingumas leistų kalbų technologijų 

bendrovėms kurti naujus produktus ir paslaugas, tenkinančias Europos MVĮ 

poreikius, susijusius su tarpvalstybine veikla. Be to, plečiant daugiakalbes 

viešąsias paslaugas palengvėtų įmonių, darbuotojų ir piliečių judumas. 

Ekonomikos augimas 

ir darbo vietų kūrimas 
Aukštas 

Šia politikos priemone būtų prisidedama prie kalbų technologijų sektoriaus 

ekonominio augimo ir naujų aukštos kvalifikacijos darbo vietų kūrimo. 

Kova su įvairia 

nelygybe 
Aukštas 

Įsigydamos novatoriškas kalbų technologijas viešosios valdžios institucijos galės 

teikti viešąsias paslaugas ir informaciją daugeliu kalbų. 

 

4.7.2 Nacionalinių ir regioninių viešojo sektoriaus įstaigų interneto svetainių ir 

dokumentų vertimo į kitas ES kalbas pasinaudojant GKT skatinimas 

Siekiant sukurti tikrai integruotą Europą svarbu, kad ES piliečiai ir įmonės savo kalba turėtų prieigą 

prie bet kurios valstybės narės aktualios viešosios informacijos ir viešųjų internetinių paslaugų. 

Dabartinėmis kalbinio susiskaidymo sąlygomis viešosios skaitmeninės paslaugos visoje Europoje 

negali būti tikrai veiksmingos, efektyvios, orientuotos į piliečius ir įtraukios. Visų lygmenų viešojo 

administravimo įstaigos (vietos, regionų, nacionalinės ir Europos) turėtų būti skatinamos naudoti GKT 

ir teikti informaciją bei paslaugas visomis Europos kalbomis. 

Be to, galimybė viešosiomis paslaugomis visoje Europoje naudotis visomis kalbomis padėtų didinti 

piliečių ir pilietinės visuomenės vykdomą priežiūrą ir dalyvavimą bei toliau padidintų pasitikėjimą 

valdžios institucijomis. 

Teisinė parama, kuria skatinama išversti visas viešųjų institucijų interneto svetaines į visas Europos 

kalbas, gali paspartinti šios politikos priemonės vykdymą. Šios politikos priemonės vykdymas galėtų 

būti užtikrintas nustatant teisinį įgaliojimą ar rekomendacijas nacionalinės ir regioninės valdžios 

institucijoms, jei jos gauna struktūrinių fondų paramą, pateikti savo interneto svetaines keliomis 

kalbomis. Nustatant pradinį tikslą, raginame, kad tam tikros svarbios viešosios paslaugos visose šalyse 

būtų prieinamos bent oficialiosiomis ES kalbomis. 

ISA2 programos veikla „Įveikti kalbos barjerus“ galėtų būti gera pradžia, tačiau ji turėtų būti gerokai 

sustiprinta ir valdoma specialaus daugiakalbystei skirto padalinio Europos Komisijoje. 

Faktai ir vertinimas 

Esama trijų pagrindinių rūšių tikslinių grupių, kurios ypač suinteresuotos daugiakalbėmis viešosiomis 

paslaugomis: a) tarptautiniai keliautojai, verslininkai ir turistai, b) migrantų grupės, c) asmenys, 

kalbantys regioninėmis ir mažiau paplitusiomis kalbomis. Tačiau viešosios įstaigos paprastai teikia 

labai mažai informacijos ne šalies oficialiąja kalba arba visai jos neteikia. Pavyzdžiui, analizuojant 

Europos miestų imtį buvo nustatyta, kad pagrindinė neoficialioji kalba, naudojama po nacionalinės 

kalbos buvo anglų kalba (po jos seka vokiečių ir prancūzų kalbos). Daugiakalbės viešosios paslaugos 

paprastai susijusios su turizmu, imigracija ir integracija, teisinėmis paslaugomis ir transportu, o kultūrai 

ir piliečių dalyvavimui daugiakalbės paslaugos naudojamos rečiau (Extra, Guus & Kutlay, Yağmur, 

2012). Analizėje matėme, kad 34 proc. valstybių narių viešojo administravimo įstaigų portalų pateikta 

informacija tik oficialiosiomis šalies kalbomis, o 66 proc. portalų pateikta informacija kitomis kalbomis, 

dažniausiai anglų (61 proc.). 
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Šiuo metu atvirojo kodo programine įranga „Moses“ grindžiamas projektas MT@EC sudaro galimybes 

atlikti automatinį vertimą tarp 24 oficialiųjų ES kalbų ir gali būti naudojamas Europos institucijų ir ES 

valstybių narių viešojo administravimo institucijų. Pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonės 

iniciatyvą numatoma teikti automatizuoto vertimo raštu paslaugą (CEF.AT), tačiau dabartinis CEF.AT 

biudžetas yra 4 mln. EUR 2014 m. ir 8 mln. EUR 2015 m. (European Commission, 2015d) ir jis gali būti 

nepakankamas šios paslaugos tikslams pasiekti. 

Ši politikos priemonė gali būti papildyta paskatomis nacionalinės ir regioninės valdžios institucijoms, 

teikiamomis struktūrinių fondų lėšomis. Šalys, 2014–2020 m. gaunančios didesnę sumą iš Europos 

struktūrinių ir investicijų fondų temai „Veiksmingas viešasis administravimas“, turi didesnę procentinę 

dalį asmenų, kurie nemoka nė vienos iš trijų labiausiai paplitusių Europos kalbų, kaip nurodyta 

7.7.1 priede. Tikėtina, jog tos šalys gaus daugiausia naudos iš GKT naudojimo. 

 

16 lentelė. Politikos „Nacionalinių ir regioninių viešojo sektoriaus įstaigų interneto svetainių ir 
dokumentų vertimo į kitas ES kalbas pasinaudojant GKT skatinimas“ vertinimo matrica  

Kriterijai Tinkamumas Argumentai 

Sąnaudos ir nauda Žemas 

Grynai ekonominiu požiūriu, viešosios informacijos ir paslaugų teikimo 

naudojantis GKT visomis Europos kalbomis sąnaudos bus didelės, o nauda bus 

daugiausia nemateriali (pavyzdžiui, didesnė lygybė, didesnė integracija ir t. t.). 

Politinės 

įgyvendinimo 

galimybės 

Vidutinis 
Nacionalinio ar vietos lygmens politikai arba valstybės tarnautojai gali būti 

nesuinteresuoti. 

Galimybės ES 

kontekste 
Aukštas 

Šios politikos priemonės galėtų būti įgyvendinamos tik ES lygmeniu. Šios politikos 

įgyvendinimui galėtų būti naudojamose esamos priemonės (pvz., struktūriniai 

fondai). 

Veiksmingumas Žemas 

Tikrasis valstybės narės vietos viešųjų paslaugų naudojimas kitų valstybių narių 

kalbomis greičiausiai bus ribotas. Tačiau jis gali turėti didelį poveikį 

informuotumui ir simbolinį poveikį. 

Tvarumas Vidutinis 
Šios politikos priemonės sėkmė priklauso nuo jos išlaikymo laikui bėgant, o tai 

ženkliai padidins sąnaudas. 

Rizika ir netikrumas Žemas Rizika kiltų tik dėl technologinės brandos. 

Derėjimas su ES 

tikslais 
Aukštas 

Kuriant Europos tapatybę derėtų remtis Europos kalbų apsauga ir skatinimu, taip 

pat visų piliečių įtraukimu į tikrą bendrąją rinką. 

Galimas poveikis 

etiniams, 

socialiniams, 

aplinkosaugos ir 

reguliavimo 

aspektams 

Žemas 
Nenumatoma jokio poveikio etiniams, socialiniams, aplinkosaugos ir reguliavimo 

aspektams. 

Inovacijos Aukštas 
Jei nacionalinės ir regioninės valdžios institucijos naudos GKT, tai gali padėti 

skatinti GKT inovacijas vietos lygmeniu ir suteikti paskatas sektoriui. 
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Bendroji rinka Aukštas 
Tarpvalstybinės, daugiakalbės, į piliečius orientuotos paslaugos gali padėti sukurti 

bendrąją rinką. 

Ekonomikos augimas 

ir darbo vietų kūrimas 
Aukštas 

Ši politikos priemonė skatins rinką ir didins konkurenciją, kuri turės teigiamą 

poveikį visai pramonei ir sektoriui. 

Kova su įvairia 

nelygybe 
Aukštas 

Visi piliečiai galės gauti bet kokią viešąją informaciją ar paslaugą ES, tokiu būdu 

mažinant nelygybę. Be to, tai leis palyginti paslaugas ir padidins viešosios valdžios 

institucijų atskaitomybę. 
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5. Išvados  

ES yra unikalus projektas, kuriame dalyvauja daugiau nei 500 mln. piliečių, kalbančių maždaug 

80 įvairių kalbų. Nors daugiakalbystė yra didžiulis Europos turtas, ji taip pat viena didžiausių iš tiesų 

integruotos ES sukūrimo problemų. Viena vertus, Europos įvairovė labai vertinga Europos visuomenei. 

Tai matyti iš daugiakalbio turinio ir paslaugų didelės apimties mūsų žemyne. Kita vertus, kaip parodyta 

17 lentelėje, kalbos barjerai tarp šalių, piliečių ir įmonių turi svarbių socialinių ir ekonominių pasekmių, 

pavyzdžiui, 1) skatina kalbinę nelygybę, 2) kliudo darbuotojų judumui, 3) trukdo gauti tarpvalstybines 

viešąsias paslaugas, 4) mažina piliečių iniciatyvumą ir dalyvavimą politiniuose debatuose ir 

procesuose, 5) sukelia tarpvalstybinės prekybos ir e. prekybos rinkų susiskaidymą. Kalbos barjerų 

pašalinimas Europos Sąjungai yra tiek svarbi galimybė, tiek didžiulis iššūkis. 

 

17 lentelė. Tyrime analizuotų kalbos barjerų pagrindinių socialinių ir ekonominių pasekmių 
santrauka 

Poveikis Vienetas Skaitinis įvertis Šaltinis 

Gyventojai, nemokantys 
anglų kalbos 

ES gyventojų procentinė dalis 60,63 proc. 

Autorių surinkta 

informacija, remiantis 

„Eurobarometro“ 

apklausa Nr. 77.1 

(European Commission, 

2014a). 

Gyventojai, nemokantys nė 
vienos iš šešių labiausiai 
vartojamų ES kalbų 

ES gyventojų procentinė dalis 14,93 proc. 

Piliečių, mokančių anglų kalbą 
kaip užsienio kalbą, 
išsilavinimo skirtumas 

Didesnė tikimybė mokėti anglų kalbą 
baigus mokslus iki 19 m., palyginti su 
baigiančiais iki 16 m. 

19 kartų didesnė 

tikimybė 

Piliečių, mokančių anglų kalbą 
kaip užsienio kalbą, amžiaus 
skirtumas 

Didesnė tikimybė mokėti anglų kalbą 
jaunesniems nei 30 m., palyginti su 
vyresniais asmenims 

5 kartus didesnė 

tikimybė 

Kalbos barjerų poveikis 
Europos judumui 

Didesnis asmenų, apsigyvenimo ir darbo 
tikslais judančių tarp ES šalių, tarp kurių 
kalbos barjerai žemi, skaičius, palyginti su 
judėjimu tarp šalių, tarp kurių kalbos 
barjerai aukšti 

3,25 karto didesnis 

Autorių surinkta 

informacija, remiantis 

European Commission, 

2009, 2014a; 

EUROSTAT, 2016c. 

Kalbos barjerų poveikis 
tarpvalstybinei e. prekybai 

Didesnis tarpvalstybinių e. pirkėjų, 
perkančių kitose ES šalyse, tarp kurių 
kalbos barjerai žemi, skaičius, palyginti su 
pirkėjais kitose ES šalyse, tarp kurių kalbos 
barjerai aukšti 

4,14 karto didesnis 

Autorių surinkta 

informacija, remiantis 

Civic Consulting, 2011; 

European Commission, 

2014a; EUROSTAT, 

2016c. 

 

Iki šiol nepasiūlytas joks potencialiai įgyvendinamas sprendimas. Svarstant daugiakalbystės politiką, 

visada balansuojama tarp veiksmingumo ir teisingumo, tarp utopijos ir tikrovės. Europa turi keletą 

galimybių: 1) visiems mokytis vienos lingua franca (pavyzdžiui, anglų kalbos) – tai ne tik labai mažai 

tikėtina, bet ir visiškai prieštarautų Europos pagrindinei idėjai, pagal kurią visų Europos kalbų statusas 

vienodas; 2) išmokti daugiau kalbų – tai geriau, bet dar daugiau neįgyvendinama, be to, problema 
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nebūtų išspręsta, nes neįmanoma išmokti visų reikiamų kalbų; 3) pasinaudoti gimtosios kalbos 

technologijomis siekiant užtikrinti visų ES piliečių teisę bendrauti savo kalba. Tiesa ta, kad Europos 

Komisija pasirinko pirmąją alternatyvą ir perėjo prie vienos kalbos scenarijaus – vienintele darbo kalba 

praktiškai tapo anglų kalba. 

Gimtosios kalbos technologijos tampa labai svarbiomis teisingos ir integruotos ES kūrimui. 

Duomenimis grindžiamų mašinos savimokos vertimo technologijų augimas ir tobulėjimas paverčia šias 

technologijas realiu kalbos barjerų pašalinimo sprendimu. Vis didesnės galimybės gauti kokybišką 

vertimą ir realiojo laiko sakytinės kalbos atpažinimo paslaugos suteikia priemonių įmonėms ir 

viešosioms įstaigoms pasinaudoti galimybėmis teikti paslaugas, turinį ir pagalbą bet kuria kalba. 

Tačiau Europos kalbų technologijų mokslinių tyrimų ir sektoriaus bendruomenė nepajėgia veiksmingai 

spręsti šios problemos, o stipriausi rinkos subjektai (pavyzdžiui, „Google“ ar „Microsoft“) nėra Europos 

įmonės, todėl gali būti netinkami siekiant atsižvelgti į konkrečius poreikius Europoje. Nors mažiau 

paplitusios kalbos gaus daugiausia naudos iš šių technologijų, joms skirtų priemonių ir išteklių labai 

mažai (kai kuriais atvejais beveik nėra), todėl daugeliui Europos kalbų kyla išnykimo skaitmeninėje 

erdvėje pavojus. 

Be to, kalbų technologijos šiuo metu neaktualios Europos politinėje darbotvarkėje, į jas nėra tinkamai 

atsižvelgta dabartinėse ES informacinių ir ryšių technologijų politikos priemonėse – nors pagal Europos 

Sąjungos steigimo dokumentus visų kalbų statusas vienodas. 

Pripažindami, kad technologijos yra vienintelis įmanomas būdas išspręsti daugiakalbystės problemą, 

turime veikti sparčiai ir sukurti Europos gimtosios kalbos projektą, kuris taptų priemone pastūmėti 

Europą link naujos kartos GKT kūrimo ir spręsti Europos daugiakalbystės klausimą. Gimtosios kalbos 

projektas susideda iš keleto politikos priemonių, susiejančių įvairius ES, nacionalinio ir regioninio 

lygmenų suinteresuotuosius subjektus, siekiant suderintomis ir bendromis pastangoms kilstelėti ES į 

pirmaujančią vietą šioje srityje, kad ji galėtų sukurti naujos kartos kalbų technologijas ir gauti iš jų 

naudos. 

Siūlome, kad Europos Komisija būtų atsakinga už bendrą GKT politikos priemonių koordinavimą 

skirtingais lygmenimis. Ne tik ES institucijos, bet ir nacionalinės ir regioninės valdžios institucijos turėtų 

dalyvauti kuriant išteklius savo kalboms. Mokslinius tyrimus Europoje derėtų sutelkti tam, kad būtų 

sukurta nauja GKT paradigma, apjungianti naują žvilgsnį į lingvistiką ir dabartinių dirbtinio intelekto 

metodų, kuriems reikia milžiniškų žinių bazių ir kurie patys sukurti naudojant sudėtingas kalbų 

technologijas, galimybes. Talentų trūkumas ir protų nutekėjimas turėtų būti pakeisti į talentų kūrimą ir 

protų pritraukimą. Ištekliai sektoriui turėtų būti teikiami sklandžiai, atvirai ir veiksmingai, 

pasinaudojant esamomis sąveikiomis Europos platformomis. Viešasis sektorius turėtų teikti savo turinį 

ir paslaugas visomis Europos kalbomis, viešaisiais pirkimais įsigydamas novatoriškas technologijas ir 

taip skatindamas GKT rinkos plėtrą. Reikėtų skatinti priemones, kurios sudarytų palankesnes sąlygas 

didinti Europos novatoriškų GKT įmonių veiklos mastą. Siekiant sukurti visapusiškai integruotą 

bendrąją skaitmeninę rinką, reikėtų įgyvendinti įmonių, visoje Europoje teikiančių savo turinį, 

produktus ir paslaugas įvairiomis Europos kalbomis, paramos politiką. 

Gimtosios kalbos projekte siūloma 11 politikos priemonių. Šios politikos priemonės skirstomos į 

penkias grupes: institucinės politikos priemones, mokslinių tyrimų politikos priemones, sektoriaus 

politikos priemones, rinkos politikos priemones ir viešųjų paslaugų politikos priemones. 

Institucinės politikos priemonės apima iniciatyvas pritaikyti dabartines institucines sistemas taip, kad 

jos būtų grindžiamos besiformuojančiomis technologijomis ir geriau spręstų daugiakalbės Europos 

problemas, tinkamai įvertinant rezultatus. Mokslinių tyrimų politikos priemonių paskirtis – paskatinti 

Europą plėtoti kitos kartos kalbų technologijas. Mokslinių tyrimų politikos priemonėmis taip pat 

siekiama integruoti mokslinių tyrimų ir sektoriaus veiklą, suteikti Europai priemonių dalytis ištekliais, 

kad ji galėtų veiksmingai konkuruoti su kitomis rinkomis. Tuo pačiu metu šios priemonės padės 

užtikrinti visų Europos piliečių lygybę kasdienėje skaitmeninėje erdvėje, kad ir kokia būtų jų kalba. 
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Sektoriaus politikos priemonėmis skatinama kurti ir plėsti konkurencingas Europos įmones ir sykiu 

didinti kvalifikuotų darbuotojų pasiūlą. Rinkos politikos priemonėmis siekiama tobulinti GKT sektorių 

Europoje gerinant Europos suinteresuotųjų subjektų žinias apie šių technologijų aktualumą, kad labiau 

išaugtų jų paslaugų paklausa. Siūloma speciali politikos priemonė, skirta smulkiems internetiniams 

prekybininkams, kad jie, išvertę savo internetinių parduotuvių puslapius pasinaudodami GKT, galėtų 

naudotis prieiga prie daug didesnės rinkos. Viešųjų paslaugų politikos priemonėmis siekiama sukurti 

daugiakalbes Europos, nacionalinių, regioninių ir vietos administravimo institucijų viešąsias paslaugas 

ir sykiu viešųjų pirkimų priemonėmis prisidėti prie novatoriškų GKT sektoriaus plėtros. 

Politikos galimybės buvo vertinamos taikant daug kriterijų apimančią matricą. Politikos priemonių 

santrauką, kurioje nurodomas kriterijų vertinimas ir su politikos priemonėmis susiję viešojo ir 

privačiojo sektorių suinteresuotieji subjektai, žr. 18 lentelę. Politikos priemonės išdėstytos jų bendro 

vertinimo tvarka. Laikėmės požiūrio, kad įvairios politikos galimybės stiprina viena kitą ir yra 

tarpusavyje suderinamos, todėl bendras vertinimas turėtų būti naudojamas nustatyti politikos 

priemonių prioritetus, o ne atsisakyti kai kurių iš jų. 
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18 lentelė. GKP politikos galimybių santrauka 
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 John Judge, ADAPT centro ES mokslinių tyrimų vadovas; 

 Rose Lockwood, „LT-Innovate“ rinkos tyrimų direktorė, TAUS tendencijų analitikė; 

 Joseph Mariani, CNRS-IMMI ir LIMSI mokslinių tyrimų direktorius; 

 Adriana RINSCHE, „LTC Innovates“ vykdomoji direktorė; 

 Peggy van der Kreeft, „Deutsche Welle“ Naujosios žiniasklaidos padalinio inovacijų 

vadybininkė; 

 Josef van Genabith, „DFKI GmbH“ Daugiakalbių technologijų grupės vadovas; 

 Philippe Wacker, „LT-Innovate“ generalinis sekretorius. 

 

Toliau nurodyti tyrimo juodraštį peržiūrėję ir vertingų pastabų dėl jo pateikę ekspertai ir organizacijos, 

kuriems taip pat norėtume padėkoti už jų įnašą į projektą: 

 Europos kalbų lygybės tinklas (ELEN); 

 Skaitmeninės kalbų įvairovės projektas (DLDP); 

 Khalid Choukri, Europos kalbos išteklių asociacijos (ELRA) generalinis sekretorius, ELDA 

steigėjas ir generalinis direktorius; 

 Horváth István, Rumunijos tautinių mažumų problemų mokslinių tyrimų instituto 

prezidentas; 

 Sabine Kirchmeier, Europos nacionalinių kalbos institucijų federacijos (EFNIL) vykdomojo 

komiteto pirmininko pavaduotoja; 

 Marco Marsella, Europos Komisijos Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinio 

direktorato G3 skyriaus („Mokymasis, daugiakalbystė ir prieinamumas“) vadovas; 

 Georg Rehm, Vokietijos dirbtinio intelekto mokslinių tyrimų centro (DFKI) vyresnysis mokslo 

darbuotojas, META-NET kompetencijos tinklo generalinis sekretorius; 

 Hans Uszkoreit, Vokietijos dirbtinio intelekto mokslinių tyrimų centro (DFKI) ir META-NET 

kompetencijos tinklo direktorius mokslo reikalams; 

 Andrejs Vasiljevs, „Tilde“ generalinis direktorius; 

 Aleksandra Wesolowska, Europos Komisijos Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinio 

direktorato G3 skyriaus („Mokymasis, daugiakalbystė ir prieinamumas“) programos 

pareigūnė ES politikos klausimais. 
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Taip pat dėkojame pagrindinei „R“ programavimo komandai už priemonę, panaudotą kiekybinei 

analizei (R Core Team, 2016b), „R-studio“ aplinkos programuotojams (Studio, 2012) ir visiems analizei 

panaudotų „R“ paprogramių programuotojams (Auguie, 2016; Bivand & Lewin-Koh, 2016; Bojanowski, 

2015; Brownrigg, Minka, & Bivand, 2015; Csardi & Nepusz, 2006; Feinerer & Hornik, 2012; Galili, 2015; 

Handcock, Hunter, Butts, Goodreau, & Morris, 2008; Hlavac, 2015; Højsgaard & Halekoh, 2016; Hornik, 

2016; Kahle & Wickham, 2013; Kleiber & Zeileis, 2008; Lahti, Huovari, Kainu, & Biecek, 2014; Meyer, 

Hornik, & Feinerer, 2008; R Core Team, 2016a; Rinker, 2013; Rudis, 2016; Slowikowski, 2016; Vries & 

Ripley, 2016; Wang et al., 2014; Nils B. Weidmann & Gleditsch, 2015; Wickham, 2009, 2011, 2016a, 2016b; 

Wickham & Hadley, 2007; Zeileis, 2004, 2006; Zeileis & Hothorn, 2002). Jie sudarė galimybes atlikti 

kiekybinę analizę. 
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7.2 Oficialiųjų kalbų sąrašas pagal šalis 

Oficialiųjų kalbų sąrašas paimtas iš Nations Online Project, 2016. Padarėme išimtį Čekijai, kurioje slovakų 

kalba gali būti laikoma oficialia (Wikipedia, 2016). 

19 lentelė. Oficialiosios kalbos pagal šalį 

Šalis Oficialiosios kalbos 

Austrija vokiečių, slovėnų, kroatų, vengrų 

Belgija olandų, prancūzų, vokiečių 

Bulgarija bulgarų 

Kroatija kroatų 

Kipras graikų, turkų, anglų 

Čekija čekų, slovakų 

Danija danų 

Estija estų 

Suomija suomių, švedų 

Prancūzija prancūzų 

Vokietija vokiečių 

Graikija graikų 

Vengrija vengrų 

Airija airių, anglų 

Italija italų 

Latvija latvių 

Lietuva lietuvių 

Liuksemburgas liuksemburgiečių, prancūzų, vokiečių 

Мalta maltiečių 

Nyderlandai olandų 

Lenkija lenkų 

Portugalija portugalų 

Rumunija rumunų 

Slovakija slovakų 
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Šalis Oficialiosios kalbos 

Slovėnija slovėnų 

Ispanija ispanų, katalonų, galisų, baskų 

Švedija švedų 

Jungtinė Karalystė anglų 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis Nations Online Project, 2016; Wikipedia, 2016 

 

7.3 Socialinių ir demografinių veiksnių poveikio užsienio kalbos mokėjimui 

vertinimas 

Ši analizė atlikta remiantis „Eurobarometro“ apklausos Nr. 77.1 duomenų rinkiniu, kuriame, be kita ko, 

pateikiami klausimai daugiakalbystės tema (European Commission, 2014a). Apklausoje yra konkrečių 

klausimų apie užsienio kalbų mokėjimą ir jų žinių lygį (labai geros, geros ir bazinės) 2011 m., taip pat 

apie respondentų socialines ir demografines savybes. Socialinių ir demografinių veiksnių poveikis 

tikimybei, kad bus mokama užsienio kalba (bent jau gerai), įvertintas naudojant logistinę regresiją. 

Priklausomas kintamasis yra tai, ar asmuo bent jau gerai moka analizuojamas kalbas (išskyrus asmenis, 

kuriems bet kuri iš analizuotų kalbų yra gimtoji). Galimybių santykio rezultatai (didesnė galimybė 

mokėti atrinktas kalbas pagal kiekvieną asmens savybę) pateikiami 20 lentelėje. 
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20 lentelė. Logistinės regresijos rezultatai 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis „Eurobarometro“ apklausa Nr. 77.1 (European Commission, 2014a) 

 

7.4 Tarpvalstybinės e. prekybos klasterinė analizė 

7.4.1 Paklausos aspektai 

2011 m.41 procentinė kiekvienos valstybės pirkėjų, internetu perkančių iš kitos valstybės, dalis, palyginti 

su visais internetu perkančiais asmenimis yra įtraukta į tyrimą (Civic Consulting (2011)). Remiantis šiuo 

skaičiumi, kiekvienai valstybių porai atstumas tarp dviejų valstybių yra: 1 - ([didžiausia procentinė 

dalis vienos valstybės pirkėjų, perkančių internetu iš kitos valstybės]/100). Atstumai tarp valstybių 

porų, kurių tarpvalstybinės e. prekybos apimtis didesnė, yra mažesni. 

Analizė atlikta naudojantis Wardo algoritmu. Klasteriai parodyti 45 paveikslėlyje. 

                                                           

41 Matėme, kad tarpvalstybinės e. prekybos dalis visoje e. prekyboje iš esmės nepasikeitė nuo 2011 m., todėl tikėtina, 
kad įverčiai tinkami ir 2016 m. 
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45 paveikslėlis. Tarpvalstybinės e. prekybos klasterių dendrograma (vartotojų aspektas) 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis Civic Consulting, 2011 

 

Šie klasteriai dažniausiai grupuojasi aplink didelę valstybę, o daugumos klasterio valstybių kalbos tos 

pačios arba labai panašios (visų pirma klasterio, kuris apima likusias ES šalis, kurių kalbos skirtingos, 

ir kurį pavadinome „kitos valstybės“), kaip matyti 46 paveikslėlyje. 

46 paveikslėlis. Vidutinė kilmės valstybės gyventojų procentinė dalis, mokanti paskirties valstybės 
kalbą (vartotojų aspektas) 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis Civic Consulting, 2011; European Commission, 2014a; EUROSTAT, 

2016c 

Klasterių tarpvalstybinės e. prekybos struktūra panaši. Trijuose klasteriuose, kurie grupuojasi 

atitinkamai aplink Vokietiją, Jungtinę Karalystę ir Prancūziją, bei Čekijos ir Slovakijos klasteryje 

tarpvalstybinės prekybos klasterio viduje apimtys daug didesnės nei tarpvalstybinės prekybos apimtis 

su kitų klasterių valstybėmis. Kita vertus, klasteryje „Kitų valstybės“, kurį sudaro skirtingas kalbas 

vartojančios valstybės, yra atvirkščiai. 
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47 paveikslėlis. Vidutinės tarpvalstybinės e. prekybos apimties klasterių viduje ir tarp klasterių 
palyginimas pagal klasterį (vartotojų aspektas) 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis Civic Consulting, 2011; European Commission, 2014a; EUROSTAT, 

2016c 

 

Nepaisant priklausomybės klasteriui, daugelio e. pirkėjų e. prekybos ryšiai su Jungtine Karalyste ir 

Vokietija ir tam tikru mastu su Prancūzija yra stiprūs. Kaip matyti 48 paveikslėlyje, šios šalys yra 

Europos tarpvalstybinės e. prekybos lyderės. Ribota tarpvalstybinės prekybos apimtis tarp įvairių 

klasterių daugiausia tenka šioms didelėms valstybėms. 
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48 paveikslėlis. Tarpvalstybinė e. prekyba pagal klasterį (vartotojų aspektas) 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis Civic Consulting, 2011 

 

7.4.2 Pasiūlos aspektai 

Kintamasis, kuriuo remiantis įvertinamas atstumas tarp valstybių, yra tarpvalstybinės mažmeninės 

prekybos internetu subjektų, parduodančių prekes individualiems vartotojams 2015 m., skaičius. Šiai 

vertei apskaičiuoti naudojame „Eurobarometro“ greitosios apklausos Nr. 413 duomenų rinkinį 

(„Internete veiklą vykdančios įmonės“ (European Commission, 2015c)), kuriame pateikta informacijos 

apie valstybes, į kurias parduoda mažmeninis prekybininkas. Remiantis šiuo skaičiumi, kiekvienai 

valstybių porai atstumas tarp dviejų valstybių yra: 1 - ([didžiausia procentinė dalis vienos valstybės 

mažmeninių prekybininkų, parduodančių internetu į kitą valstybę]/100).  

Analizė atlikta naudojantis Wardo algoritmu. Matome panašią šešių klasterių struktūrą, kaip parodyta 

49 paveikslėlyje. 
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49 paveikslėlis. Tarpvalstybinės e. prekybos klasterių dendrograma (mažmeninių prekybininkų 
aspektas) 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis European Commission, 2015c 

 

Pagrindinis skirtumas yra tas, kad Ispanija ir Portugalija tampa vadinamosios anglų ir iberų grupės 

dalimi, o Graikija patenka į grupę „kitos valstybės“. Taip pat yra keletas nedidelių skirtumų, susijusių 

su Baltijos valstybėmis, kurios tampa Skandinavijos grupės dalimi. Šie klasteriai taip pat daugiausia yra 

susigrupavę aplink vieną didelę valstybę ir daugumoje valstybių kiekvieno klasterio viduje kalbama 

tomis pačiomis arba labai panašiomis kalbomis, kaip parodyta 50 paveikslėlyje. 

 

50 paveikslėlis. Tarpvalstybinės e. prekybos klasteriai (mažmeninių prekybininkų aspektas) 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis European Commission, 2015c 
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Mažmeniniai prekybininkai paprastai parduoda prekes tos pačios grupės valstybėse (išskyrus grupę 

„kitos valstybės“). Ypač įdomu išanalizuoti šią grupę. Tų valstybių e. pardavėjai paprastai neparduoda 

prekių kitose valstybėse (nei grupės viduje, nei į kitas grupes). Internetu kitose valstybėse 

parduodančių įmonių procentinė dalis yra mažiausia. Tai logiška, jeigu atsižvelgiama į tai, kad tos 

grupės valstybių nesieja jokia kalba, todėl joms ypač sudėtinga parduoti kitose valstybėse. Tai kelia 

ypatingą susirūpinimą, nes dauguma to klasterio valstybių yra mažiau paplitusių kalbų šalys, kurios 

dėl nesprendžiamos kalbos barjero problemos patenka į ypatingai nepalankią padėtį. 

 

51 paveikslėlis. Vidutinės tarpvalstybinės e. prekybos apimties klasterių viduje ir tarp klasterių 
palyginimas pagal klasterį (mažmeninių prekybininkų aspektas) 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis Civic Consulting, 2011; European Commission, 2014a; EUROSTAT, 

2016c 

 

Šių klasterių e. prekybos struktūra taip pat panaši į stebimą 52 paveikslėlyje. Nepaisant priklausomybės 

klasteriui, dauguma mažmeninių prekybininkų paprastai parduoda savo prekes pirkėjams didelėse 

valstybėse, pvz., Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje ir Vokietijoje, kurių ekonomika yra didžiausia ir 

todėl jų rinka potencialiai įdomiausia. Ribota tarpvalstybinės prekybos pasiūla tarp skirtingų klasterių 

valstybių daugiausia tenka šioms didelėms valstybėms. Pagrindinė išvada yra ta, kad internetinė 

mažmeninė prekyba Europoje yra labai išskaidyta į šešias grupes, labiausiai nulemtas kalbinių 

panašumų, o mažmeniniai prekybininkai paprastai neparduoda prekių į jų klasteriams 

nepriklausančias valstybes, išskyrus didelės ekonomikos valstybes. Galiausiai, su kitomis valstybėmis 

bendrų kalbų neturinčios valstybės (visų pirma priklausančios klasteriui „kitos valstybės“) patenka į 

ypač nepalankią padėtį. 
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52 paveikslėlis. Tarpvalstybinė e. prekyba pagal klasterį (mažmeninių prekybininkų aspektas) 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis European Commission, 2015c 

 

7.5 Kalbos barjero poveikio įvertinimas naudojant regresijos analizę 

Kalbos barjero poveikį analizuojame naudodamiesi tarptautinės prekybos tarp valstybių narių 

gravitaciniu modeliu, kuris yra pagrindinė tarptautinių srautų analizės priemonė. Gravitacinis modelis 

analogiškas I. Niutono gravitacijos teorijai, pagal kurią traukos jėga (tarptautinių srautų apimtis) yra 

susijusi su planetų (valstybių) dydžiu ir atstumu tarp jų. Atstumu galima aprėpti ne tik fizinį nuotolį, 

bet ir kitas santykių tarp šalių sudėtines dalis, pavyzdžiui, kalbinį „atstumą“ arba kilmės ir paskirties 

šalių ypatumus, kurie galėtų paveikti srautus (pavyzdžiui, reglamentavimo kokybę, nedarbo lygį ir 

t. t.). Išsamų gravitacijos modelio taikymo e. prekybai paaiškinimą galima rasti (Cardona et al., 2015). 

Šiame tyrime analizavome kalbos barjero poveikį trims kintamiesiems – darbuotojų tarpvalstybiniam 

judumui bei tarpvalstybinės e. prekybos paklausos ir pasiūlos aspektams. 
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7.5.1 Tarpvalstybinio darbuotojų judumo modelio analizė 

Išanalizavome 2009 m. darbuotojų judumo srautus tarp ES 27 valstybių narių. Kroatija neįtraukta į 

analizę, nes „Eurobarometro“ apklausoje Nr. 77.1 nebuvo duomenų apie šią valstybę (European 

Commission, 2014a). Sukūrėme 702 elementų duomenų matricą (27 kilmės šalys padaugintos iš 

27 paskirties šalių, atėmus sutapimus tarp kilmės ir paskirties šalies). 

7.5.1.1 Priklausomas kintamasis 

Priklausomas kintamasis – ES gyventojų, kurie gyvena (-o) ir dirba (-o) ne savo pilietybės valstybėje, 

skaičius. Naudojome „Eurobarometro“ apklausos Nr. 72.5 duomenų rinkinį (European Commission, 

2009), kuriame, be kita ko, pateikti konkretūs klausimai geografinio judumo ir judumo darbo rinkoje 

tema. Jei konkretus pilietis šiuo metu gyvena ir dirba ne savo pilietybės valstybėje, jo atvejis 

panaudojamas modeliui. Paskirties šalis – valstybė, kurioje jis šiuo metu gyvena. Duomenų rinkinyje 

taip pat esama informacijos apie paskutinę valstybę, kurioje pilietis dirbo ir gyveno. Jei pilietis šiuo 

metu gyvena savo valstybėje ir nurodė, kad jis užsienio šalyje gyveno ir dirbo anksčiau, jo atvejis 

panaudojamas modeliui. Paskirties šalis yra paskutinė užsienio valstybė, kurioje jis gyveno ir dirbo. Iš 

1 842 atvejų 12 atvejų piliečiai turėjo dvigubą pilietybę. Šiuos 12 atvejų analizuojame kaip skirtingus 

piliečius. Alternatyvi strategija – pašalinti tuos atvejus iš modelio. Kokia strategija besivadovautume, 

dėl nedidelio atvejų skaičiaus rezultatai beveik nesiskirs. 

7.5.1.2 Nepriklausomas kintamasis 

Kiekybiniam kalbos barjerų tarp valstybių įvertinimui naudojame „Eurobarometro“ apklausos Nr. 77.1 

duomenų rinkinį, į kurį įtraukta daugiakalbystės tema (European Commission, 2014a). Apklausoje yra 

konkrečių klausimų apie užsienio kalbų mokėjimą ir jų žinių lygį (labai geros, geros ir bazinės) 2011 m. 

Remdamiesi tais klausimais suskirstome kilmės šalies ir paskirties šalies kalbų panašumus į keturias 

grupes – žemas kalbos barjeras (daugiau kaip 85 proc. visų kilmės šalies gyventojų bent gerai moka 

vieną iš pagrindinių paskirties šalies oficialiųjų kalbų42), žemas – vidutinis kalbos barjeras (50–85 proc.), 

vidutinis – aukštas kalbos barjeras (15–50 proc.) ir aukštas kalbos barjeras (mažiau nei 15 proc.). 

Naudojame 2011 m. duomenis, nes tai vienintelis turimas duomenų rinkinys, kuris teikia daug 

informacijos apie užsienio kalbas. Nors, remiantis 2011 m. duomenimis analizuojant poveikį 2009 m. 

kintamajam, gali atsirasti tam tikrų paklaidų, tikimės, kad rezultatai vis tiek patikimi, nes matėme, kad 

valstybės gyventojų, mokančių užsienio kalbą, procentinės dalies pokyčiai greičiausiai bus labai lėti 

(žr. 15 paveikslėlį). 

7.5.1.3 Kontroliniai kintamieji 

Paskirties šalies rinkos dydis – 2009 m. šalies BVP43 (EUROSTAT, 2016c). 

Kilmės šalies dydis yra bendras šalies gyventojų skaičius 2009 m. (European Commission, 2016g). 

Atstumas tarp šalių apskaičiuojamas naudojant „R“ paprogramę „cshapes“ (Weidmann, Kuse, & 

Gleditsch, 2011). Į modelį įtraukiame vidutinį atstumą ir pseudokintamąjį, nurodantį, ar atitinkamos 

šalys turi bendrą sieną. 

                                                           

42 Laikome, kad oficialioji nacionalinė ar regioninė kalba yra valstybėje pagrindinė, jei ją bent gerai moka daugiau 
kaip 10 proc. gyventojų. Taikydami šią procedūrą, neanalizuojame regioninių kalbų, kuriomis kalba tik labai 
nedidelė procentinė dalis valstybės gyventojų. Oficialiųjų kalbų sąrašą galima rasti Nations Online Project, 2016. 
Darome išimtį Čekijai, kurioje slovakų kalba yra tarsi oficialioji kalba (Wikipedia, 2016), ir jai netaikome 10 proc. 
taisyklės. 

43 Einamosiomis kainomis, bendrasis vidaus produktas rinkos kainomis. 
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Į modelį įtraukiame paskirties šalies reglamentavimo kokybę, naudodami reglamentavimo kokybės 

kintamąjį, kuris yra 2009 m. pasaulinio valdymo rodiklio (angl. Worldwide Governance Indicator) (World 

Bank, 2016) dalis. Numatoma, kad žmonės linkę persikelti į patikimesnes šalis. 

Įtraukiame kilmės ir paskirties šalių 2009 m. BVP vienam gyventojui, siekdami kontroliuoti šalių 

turtingumo poveikį (European Commission, 2016g; EUROSTAT, 2016c). 

Be to, įtraukiame kilmės ir paskirties šalių 2009 m. nedarbo lygį (Eurostat, 2014). Numatoma, kad 

žmonės atvyksta iš šalių, kuriose nedarbo rodiklis didesnis, į šalis, kuriose nedarbo lygis žemesnis ir 

kuriose tikimasi lengviau susirasti darbą. 

7.5.1.4 Empirinis modelis 

Gravitacijos modeliai paprastai įvertinami naudojant kartotinio logaritmo modelį, nes modelis tampa 

linijiniu, o koeficientas tampa elastingumu, parodančiu priklausomojo kintamojo procentinį pokytį 

atitinkam nepriklausomo kintamojo procentiniam pokyčiui. Pseudokintamojo arba į pseudokintamąjį 

paversto nepriklausomojo kintamojo atveju koeficientas, padaugintas iš 100, rodo priklausomojo 

kintamojo procentinį pokytį, kai pseudokintamojo reikšmė lygi vienetui. 

Tačiau, kaip nurodyta Cardona et al. (2015), yra tam tikrų abejonių dėl šių modelių, nes paklaidos ir 

liekanos heteroskedastiškos ir kai kurios stebimos vertės yra nulinės, taigi nepatenka į modelį atlikus 

logaritminę transformaciją. Todėl siekdami didesnio rezultatų patikimumo naudojame keletą modelių 

(Poissono; Poissono neįtraukiant nulinių verčių; tiesinį mažiausių kvadratų metodą neįtraukiant 

nulinių verčių; tiesinį mažiausių kvadratų metodą su pastoviosios šalių reikšmės pseudokintamaisiais, 

kaip siūloma (Feenstra, 2002); perteklinių nulių Tobito modelį). Pasirenkame Poissono modelio 

rezultatus, nes labiau tikėtina, kad šio modelio rezultatai gravitacijos modeliuose tikslesni, kaip rodo 

(Silva & Tenreyro, 2006, 2011). 

Mūsų modelis kartotinio logaritmo forma yra toks: 

log(𝑝𝑜𝑝 𝑖𝑚𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑜𝑑) =  𝛽0 + 𝛿1:4 ( 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑎𝑔𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑜𝑑) +  𝛽1 log(𝐺𝐷𝑃 𝑑) +

 + 𝛽2 log(𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑜) + 𝛽3log(𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑜𝑑) +  𝛿5 (𝑛𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑢𝑟ℎ𝑜𝑜𝑑 𝑜𝑑) +

𝛽4 log(𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑑) + 𝛽5 log(𝐺𝐷𝑃 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑) + 𝛽6 log(𝐺𝐷𝑃 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑜) +

𝛽7 log(𝑢𝑛𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑑) + 𝛽8 log(𝑢𝑛𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑜) +  휀  

 

Mūsų rezultatų standartinių paklaidų įverčiams naudojame robastinių (angl. robust) standartinių 

paklaidų metodą. Standartines paklaidas taip pat įvertiname naudojami 10 000 iteracijų saviranką. 

7.5.1.5 Rezultatai 

Rezultatų analizė taikant robastinių standartinių paklaidų metodą ir saviranką parodyta 21 ir 

22 lentelėse. 

Žemi kalbos barjerai padidina ES piliečių, kurie gyvena ir dirba kitoje ES valstybėje, procentinę dalį 

117,7 proc. ir šis dydis yra statistiškai reikšmingas. Su valstybių dydžiu susiję kintamieji, kaip numatyta, 

artimi vienetui. Atstumo poveikis yra numatytos krypties, o kaimyninės šalies poveikis yra 

nereikšmingas. Reglamentavimo kokybės ir kilmės šalies BVP vienam gyventojui poveikis reikšmingas 

ir numatytos krypties. Paskirties šalies nedarbo lygio poveikis taip pat reikšmingas, tačiau ne 

numatytos krypties. 
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21 lentelė. Tarpvalstybinio darbuotojų judumo regresijos rezultatai naudojant robastines 
standartines paklaidas 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis European Commission, 2009, 2014a; EUROSTAT, 2016c 
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22 lentelė. Tarpvalstybinio darbuotojų judumo regresijos rezultatai naudojant saviranką (10 000 
iteracijų) 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis European Commission, 2009, 2014a; EUROSTAT, 2016c 
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7.5.2 Tarpvalstybinės e. prekybos analizė (paklausos aspektas) 

Analizavome 2011 m. asmenų, perkančių internetu ne savo valstybėje narėje, skaičių ES 27 valstybėse 

narėse. Kroatija neįtraukta į analizę, nes „Eurobarometro“ apklausoje Nr. 77.1 nebuvo duomenų apie 

šią valstybę (European Commission, 2014a). Sukūrėme 702 elementų duomenų matricą (27 kilmės šalys 

padaugintos iš 27 paskirties šalių, atėmus sutapimus tarp kilmės ir paskirties šalies). 

7.5.2.1 Priklausomas kintamasis 

Priklausomas kintamasis – tarpvalstybinių pirkėjų internetu skaičius. Šiam dydžiui apskaičiuoti 

naudojome 2011 m.44 duomenis apie procentinę dalį asmenų, perkančių internetu ne savo valstybėje 

narėje, kurie įtraukti į Civic Consulting (2011) tyrimą. Remdamiesi šia procentine dalimi ir naudodami 

Eurostato duomenis (EUROSTAT, 2016a) apie internetu perkančių asmenų skaičių, apskaičiuojame 

tarpvalstybinių pirkėjų internetu skaičius įvairiose ES valstybėse. 

7.5.2.2 Nepriklausomas kintamasis 

Kiekybiniam kalbos barjerų tarp valstybių įvertinimui naudojame „Eurobarometro“ apklausos Nr. 77.1 

duomenų rinkinį, į kurį įtraukta daugiakalbystės tema (European Commission, 2014a). Apklausoje yra 

konkrečių klausimų apie užsienio kalbų mokėjimą ir jų žinių lygį (labai geros, geros ir bazinės) 2011 m. 

Remdamiesi tais klausimais suskirstome kilmės šalies ir paskirties šalies kalbų panašumus į keturias 

grupes – žemas kalbos barjeras (daugiau kaip 85 proc. visų kilmės šalies gyventojų bent gerai moka 

vieną iš pagrindinių paskirties šalies oficialiųjų kalbų45), žemas – vidutinis kalbos barjeras (50–85 proc.), 

vidutinis – aukštas kalbos barjeras (15–50 proc.) ir aukštas kalbos barjeras (mažiau nei 15 proc.). 

7.5.2.3 Kontroliniai kintamieji 

Paskirties šalies rinkos dydis – 2011 m. šalies BVP46 (EUROSTAT, 2016c). Numatoma, kad BVP atspindi 

e. rinkos patrauklumą. Tikėtina, kad didesnio BVP šalyse e. parduotuvių pasirinkimas bus 

konkurencingesnis. 

Kilmės šalies rinkos dydį įvertiname naudodami asmenų, kurie perka internetu, skaičių (EUROSTAT, 

2016a). Manome, kad šie skaičiai geriau nei šalies BVP atspindi kilmės šalies internetinės rinkos dydį. 

Atstumas tarp šalių apskaičiuojamas naudojant „R“ paprogramę „cshapes“ (Weidmann et al., 2011). Į 

modelį įtraukiame vidutinį atstumą ir pseudokintamąjį, nurodantį, ar atitinkamos šalys turi bendrą 

sieną. 

Į modelį taip pat įtraukiame paskirties šalies reglamentavimo kokybę, naudodami reglamentavimo 

kokybės kintamąjį, kuris yra 2011 m. pasaulinio valdymo rodiklio (angl. Worldwide Governance Indicator) 

(World Bank, 2016) dalis. Numatoma, kad žmonės linkę pirkti patikimesnėse šalyse. 

Galiausiai panaudojame tris pseudokintamuosius (paskirties šalis Vokietija, Jungtinė Karalystė arba 

Prancūzija), nes atrodo, kad šios trys šalys yra populiariausios tarpvalstybiniams pirkiniams internetu 

(Civic Consulting, 2011). 

                                                           

44 Matėme, kad tarpvalstybinės e. prekybos dalis visoje e. prekyboje iš esmės nepasikeitė nuo 2011 m., todėl tikėtina, 
kad įverčiai tinkami ir 2016 m. 

45 Laikome, kad oficialioji nacionalinė ar regioninė kalba yra valstybėje pagrindinė, jei ją bent gerai moka daugiau 
kaip 10 proc. gyventojų. Taikydami šią procedūrą, neanalizuojame regioninių kalbų, kuria kalba tik labai nedidelė 
procentinė dalis valstybės gyventojų. Oficialiųjų kalbų sąrašas paimtas iš Nations Online Project, 2016. Darome išimtį 
Čekijai, kurioje slovakų kalba yra tarsi oficialioji kalba (Wikipedia, 2016), ir jai netaikome 10 proc. taisyklės. 

46 Einamosiomis kainomis, bendrasis vidaus produktas rinkos kainomis. 
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7.5.2.4 Empirinis modelis 

Gravitacijos modeliai paprastai įvertinami naudojant kartotinio logaritmo modelį, nes modelis tampa 

linijiniu, o koeficientas tampa elastingumu, parodančiu priklausomojo kintamojo procentinį pokytį 

atitinkam nepriklausomo kintamojo procentiniam pokyčiui. Pseudokintamojo arba į pseudokintamąjį 

paversto nepriklausomojo kintamojo atveju koeficientas, padaugintas iš 100, rodo priklausomojo 

kintamojo procentinį pokytį, kai pseudokintamojo reikšmė lygi vienetui. 

Tačiau, kaip nurodyta Cardona et al. (2015), yra tam tikrų abejonių dėl šių modelių, nes paklaidos ir 

liekanos heteroskedastiškos ir kai kurios stebimos vertės yra nulinės, taigi nepatenka į modelį atlikus 

logaritminę transformaciją. Todėl siekdami didesnio rezultatų patikimumo naudojame keletą modelių 

(Poissono; Poissono neįtraukiant nulinių verčių; tiesinį mažiausių kvadratų metodą neįtraukiant 

nulinių verčių; tiesinį mažiausių kvadratų metodą su pastoviosios šalių reikšmės pseudokintamaisiais, 

kaip siūloma (Feenstra, 2002); perteklinių nulių Tobito modelį). Pasirenkame Poissono modelio 

rezultatus, nes labiau tikėtina, kad šio modelio rezultatai gravitacijos modeliuose tikslesni, kaip rodo 

(Silva & Tenreyro, 2006, 2011). 

Mūsų modelis kartotinio logaritmo forma yra toks: 

log(𝑝𝑜𝑝 𝑠ℎ𝑜𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑎𝑏𝑟𝑜𝑎𝑑) =  𝛽0 + 𝛿1:4 (𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑎𝑔𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑜𝑑) +  𝛽1 log(𝐺𝐷𝑃 𝑑) +

 𝛽2 log(𝑝𝑜𝑝 𝑠ℎ𝑜𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒𝑜) + 𝛽3log(𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑜𝑑) + 𝛿5 (𝑛𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑢𝑟ℎ𝑜𝑜𝑑 𝑜𝑑) +

𝛽4 log(𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑑) + 𝛿6 (𝐷𝐸 𝑑) + 𝛿7 (𝑈𝐾 𝑑) + 𝛿8 (𝐹𝑅 𝑑) + 휀  

 

Mūsų rezultatų standartinių paklaidų įverčiams naudojame robastinių (angl. robust) standartinių 

paklaidų metodą. Standartines paklaidas taip pat įvertiname naudojami 10 000 iteracijų saviranką. 

7.5.2.5 Rezultatai 

Rezultatų analizė taikant robastinių standartinių paklaidų metodą ir saviranką parodyta 23 ir 

24 lentelėse. 

Žemas kalbos barjeras, palyginti su aukštu, 142 proc. padidina tarpvalstybinių pirkėjų internetu skaičių. 

Tai reiškia, kad tarpvalstybinių pirkėjų skaičius yra 4,14 (exp(1,42)) karto didesnis tarp žemo kalbos 

barjero šalių nei tarp aukšto barjero šalių. Šalių rinkos dydžio koeficientas, kaip numatyta, artimas 

vienetui. Atstumo ir dviejų šalių kaimynystės atžvilgiu matome, kad atstumo poveikis yra labai mažas, 

o bendros sienos svarbesnis (44 proc. daugiau tarpvalstybinių pirkėjų internetu tarp kaimyninių šalių). 

Šis poveikis visgi daug mažesnis nei kalbos barjero, todėl galima daryti išvadą, kad pirkėjams aktualus 

ne atstumas nuo paskirties šalies, bet galimybė veiksmingai bendrauti su užsienio parduotuve. 

Reglamentavimo kintamojo koeficientas taip pat reikšmingas. Tikėtina, kad žmonės labiau linkę pirkti 

patikimesnėse šalyse. Vokietijos, Jungtinės Karalystės ir Prancūzijos pseudokintamieji veikia taip, kaip 

tikėtasi, nors tik Vokietijos ir Jungtinės Karalystės yra reikšmingi. 
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23 lentelė. Tarpvalstybinės prekybos internetu pirkėjų regresijos rezultatai 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis European Commission, 2009, 2014a; EUROSTAT, 2016c 
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24 lentelė. Tarpvalstybinių pirkėjų internetu regresijos rezultatai naudojant saviranką (10 000 
iteracijų) 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis European Commission, 2009, 2014a; EUROSTAT, 2016c 
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7.5.2.6 Kalbos barjero nebuvimo poveikio tarpvalstybiniams pirkėjams internetu 

simuliavimas 

Remiantis šiais rezultatais galime įvertinti, kas nutiktų esant teoriniam scenarijui, jog kokybiška GKT 

sudarytų galimybes paprastai, bet efektyviai automatinio e. prekybos interneto svetainių vertimo 

priemonei. Taikant šį scenarijų galėtume laikyti, kad kalbos barjerai tarp visų šalių būtų nedideli, nes 

visos interneto svetainės būtų automatiškai verčiamos į vartotojų pageidaujamas kalbas, paieškos 

sistemos galėtų lengvai nukreipti į tuos puslapius ir paslaugos po pirkimo taip pat galėtų būti teikiamos 

vartotojo kalba. 

Vidutinė procentinė užsienyje internetu perkančių pirkėjų dalis tarp visų pirkėjų internetu (pagal 

kilmės ir paskirties šalis) padidėtų nuo dabartinių 4,3 proc. iki 13 proc. Įdomesnė analizė naudojant 

dabartinės susiskaidžiusios rinkos grupes. Įvertinome vidutinę procentinę Europos e. prekybos 

vartotojų, perkančių ne savo ES valstybėje, dalį pagal grupes esant dabartinei padėčiai ir teoriškai 

padėčiai, kai būtų įveikti kalbos barjerai. 53 paveikslėlyje pateikti rezultatai rodo, kad naudotojų 

procentinė dalis didės labiau subalansuotai. Vidutinė procentinė dalis naudotojų, kurie perka kitose 

šalyse, gerokai padidėtų visose grupėse (iki 11–15 proc.), tačiau dabartinėje situacijoje grupės „kitos 

valstybės“ šalių atžvilgiu visos vertės yra mažesnės nei 5 proc. Jos aiškiai atsilieka (3,8 proc.). Kalbos 

barjero pašalinimas paskatins gerokai didesnės ir efektyvesnės rinkos susikūrimą, kas bus ypač 

naudinga šalims, kurios neturi bendros kalbos su kitomis Europos šalimis. 

 

53 paveikslėlis. Tarpvalstybinių pirkėjų internetu procentinė dalis tarp visų pirkėjų internetu 
pagal klasterį ir kalbos barjero buvimą (stačiakampio diagrama ir vidurkis) 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis Civic Consulting, 2011; European Commission, 2014a; EUROSTAT, 

2016c 

 

Šis poveikis taip pat svarbus analizuojant e. pirkėjų paskirties šalis. Didelės ekonomikos valstybės, 

kuriose tikėtina patrauklesnė ir konkurencingesnė mažmeninės prekybos internetu rinka, gaus 

daugiausiai naudos. Tačiau net ir tose šalyse, kurioms šiuo metu tenka nedidelė tarpvalstybinės 

e. prekybos srautų dalis, gerokai padidėtų naudotojų iš kitų šalių vidutinė procentinė dalis (nuo 1 proc. 

dabartinėmis aplinkybėmis iki 6 proc. šalims, priklausančioms grupei „kitos valstybės“).  
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7.5.3 Tarpvalstybinės e. prekybos analizė (pasiūlos aspektas) 

Analizuojame internetinės mažmeninės prekybos subjektus, parduodančius kitoje valstybėje narėje 

2015 m., remdamiesi 2011 m. ES 27 valstybių duomenimis. Kroatija neįtraukta į analizę, nes 

„Eurobarometro“ apklausoje Nr. 77.1 nebuvo duomenų apie šią valstybę (European Commission, 2014a). 

Sukūrėme 702 elementų duomenų matricą (27 kilmės šalys padaugintos iš 27 paskirties šalių, atėmus 

sutapimus tarp kilmės ir paskirties šalies). 

7.5.3.1 Priklausomas kintamasis 

Priklausomas kintamasis – tarpvalstybinės mažmeninės prekybos internetu subjektų, parduodančių 

prekes individualiems vartotojams 2015 m., skaičius. Šiai vertei apskaičiuoti naudojame 

„Eurobarometro“ greitosios apklausos Nr. 413 duomenų rinkinį („Internete veiklą vykdančios 

įmonės“(European Commission, 2015c)), kuriame pateikta informacijos apie valstybes, kuriose parduoda 

mažmeninis prekybininkas. 

7.5.3.2 Nepriklausomas kintamasis 

Kiekybiniam kalbos barjerų tarp valstybių įvertinimui naudojame „Eurobarometro“ apklausos Nr. 77.1 

duomenų rinkinį, į kurį įtraukta daugiakalbystės tema (European Commission, 2014a). Apklausoje yra 

konkrečių klausimų apie užsienio kalbų mokėjimą ir jų žinių lygį (labai geros, geros ir bazinės) 2011 m. 

Remdamiesi tais klausimais suskirstome kilmės šalies ir paskirties šalies kalbų panašumus į keturias 

grupes – žemas kalbos barjeras (daugiau kaip 85 proc. visų kilmės šalies gyventojų bent gerai moka 

vieną iš pagrindinių paskirties šalies oficialiųjų kalbų47), žemas – vidutinis kalbos barjeras (50–85 proc.), 

vidutinis – aukštas kalbos barjeras (15–50 proc.) ir aukštas kalbos barjeras (mažiau nei 15 proc.). 

Naudojame 2011 m. duomenis, nes tai vienintelis turimas duomenų rinkinys, kuris teikia daug 

informacijos apie užsienio kalbas. Nors, remiantis 2011 m. duomenimis analizuojant poveikį 2015 m. 

kintamajam, gali atsirasti tam tikrų paklaidų, tikimės, kad rezultatai vis tiek patikimi, nes matėme, kad 

valstybės gyventojų, mokančių užsienio kalbą, procentinės dalies pokyčiai greičiausiai bus labai lėti 

(žr. 15 paveikslėlį). 

7.5.3.3 Kontroliniai kintamieji 

Paskirties šalies rinkos dydis – 2011 m. šalies BVP48 (EUROSTAT, 2016c). Numatoma, kad BVP atspindi 

e. rinkos patrauklumą. Tikėtina, kad didesnio BVP šalyse e. parduotuvių pasirinkimas bus 

konkurencingesnis. 

Įvertiname kilmės šalies rinkos dydį naudodami „Eurobarometro“ greitosios apklausos Nr. 413 

duomenų rinkinį („Internete veiklą vykdančios įmonės“) (European Commission, 2015c), kuriame yra 

informacijos apie mažmeninius prekybininkus, internetu parduodančius prekes individualiems 

vartotojams. Manome, kad šie skaičiai geriau nei šalies BVP atspindi kilmės šalies mažmeninių 

prekybininkų internetu rinkos dydį. 

Atstumas tarp šalių apskaičiuojamas naudojant „R“ paprogramę „cshapes“ (Weidmann et al., 2011). Į 

modelį įtraukiame vidutinį atstumą ir pseudokintamąjį, nurodantį, ar atitinkamos šalys turi bendrą 

sieną. 

                                                           

47 Laikome, kad oficialioji nacionalinė ar regioninė kalba yra valstybėje pagrindinė, jei ją bent gerai moka daugiau 
kaip 10 proc. gyventojų. Taikydami šią procedūrą, neanalizuojame regioninių kalbų, kuria kalba tik labai nedidelė 
procentinė dalis valstybės gyventojų. Oficialiųjų kalbų sąrašas paimtas iš Nations Online Project, 2016. Darome išimtį 
Čekijai, kurioje slovakų kalba yra tarsi oficialioji kalba (Wikipedia, 2016), ir jai netaikome 10 proc. taisyklės. 

48 Einamosiomis kainomis, bendrasis vidaus produktas rinkos kainomis. 
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Į modelį įtraukiame paskirties šalies reglamentavimo kokybę, naudodami reglamentavimo kokybės 

kintamąjį, kuris yra 2015 m. pasaulinio valdymo rodiklio (angl. Worldwide Governance Indicator) (World 

Bank, 2016) dalis. Numatoma, kad žmonės linkę pirkti patikimesnėse šalyse. 

Šiuo atveju nenaudojame Vokietijos, Jungtinė Karalystės ir Prancūzijos pseudokintamųjų, nes 

neradome jokių įrodymų, kad tvirtai teikiama pirmenybė pardavimui šiose rinkose. 

7.5.3.4 Empirinis modelis 

Gravitacijos modeliai paprastai įvertinami naudojant kartotinio logaritmo modelį, nes modelis tampa 

linijiniu, o koeficientas tampa elastingumu, parodančiu priklausomojo kintamojo procentinį pokytį 

atitinkam nepriklausomo kintamojo procentiniam pokyčiui. Pseudokintamojo arba į pseudokintamąjį 

paversto nepriklausomojo kintamojo atveju koeficientas, padaugintas iš 100, rodo priklausomojo 

kintamojo procentinį pokytį, kai pseudokintamojo reikšmė lygi vienetui. 

Tačiau, kaip nurodyta Cardona et al. (2015), yra tam tikrų abejonių dėl šių modelių, nes paklaidos ir 

liekanos heteroskedastiškos ir kai kurios stebimos vertės yra nulinės, taigi nepatenka į modelį atlikus 

logaritminę transformaciją. Todėl siekdami didesnio rezultatų patikimumo naudojame keletą modelių 

(Poissono; Poissono neįtraukiant nulinių verčių; tiesinį mažiausių kvadratų metodą neįtraukiant 

nulinių verčių; tiesinį mažiausių kvadratų metodą su pastoviosios šalių reikšmės pseudokintamaisiais, 

kaip siūloma (Feenstra, 2002); perteklinių nulių Tobito modelį). Pasirenkame Poissono modelio 

rezultatus, nes labiau tikėtina, kad šio modelio rezultatai gravitacijos modeliuose tikslesni, kaip rodo 

(Silva & Tenreyro, 2006, 2011). 

Mūsų modelis kartotinio logaritmo forma yra toks: 

log(𝑝𝑜𝑝 𝑠ℎ𝑜𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑎𝑏𝑟𝑜𝑎𝑑) =  𝛽0 + 𝛿1:4 (𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑎𝑔𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑜𝑑) +  𝛽1 log(𝐺𝐷𝑃 𝑑) +

 𝛽2 log(𝑝𝑜𝑝 𝑠ℎ𝑜𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒𝑜) + 𝛽3log(𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑜𝑑) + 𝛿5 (𝑛𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑢𝑟ℎ𝑜𝑜𝑑 𝑜𝑑) +

𝛽4 log(𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑑) + 휀  

Mūsų rezultatų standartinių paklaidų įverčiams naudojame robastinių (angl. robust) standartinių 

paklaidų metodą. Standartines paklaidas taip pat įvertiname naudojami 10 000 iteracijų saviranką. 

7.5.3.5 Rezultatai 

Rezultatų analizė taikant robastinių standartinių paklaidų metodą ir saviranką parodyta 25 ir 

26 lentelėse. 

Logistika, atrodo, turi reikšmingą poveikį, nes kaimynystės veiksnys yra stipresnis nei vartotojų 

modelyje (augimas atitinkamai 60 proc. ir 44 proc.). Atstumo poveikis yra daug didesnis ir labai 

reikšmingas. Tai atitinka barjerų aprašymą 27 paveikslėlyje. Vis dėlto, procentinė dalis parduotuvių, 

kurios parduoda internetu, yra didesnė tik tada, kai kalbos barjeras yra labai mažas (1,6 (exp(0,468)) 

karto didesnė). Reglamentavimo kokybė paskirties šalyje tampa neaktuali. Apskritai, atrodo, kad 

įmonės linkusios parduoti kitoje valstybėje, kai paskirties šalis yra arti pardavėjo šalies ir turi tą pačią 

kalbą. 
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25 lentelė. Tarpvalstybinės mažmeninės prekybos internetu subjektų regresijos rezultatai 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis European Commission, 2009, 2014a; EUROSTAT, 2016c 
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26 lentelė. Tarpvalstybinės mažmeninės prekybos internetu subjektų regresijos rezultatai 
naudojant saviranką (10 000 iteracijų) 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis European Commission, 2009, 2014a; EUROSTAT, 2016c 

7.5.3.6 Kalbos barjero nebuvimo poveikio tarpvalstybinės mažmeninės prekybos 

internetu subjektams simuliavimas 

Remiantis šiais rezultatais galime įvertinti, kas nutiktų esant teoriniam scenarijui, jog kokybiška GKT 

sudarytų galimybes paprastai, bet efektyviai automatinio e. prekybos interneto svetainių vertimo 

priemonei. Taikant šį scenarijų galėtume laikyti, kad kalbos barjerai tarp visų šalių būtų nedideli, nes 

visos interneto svetainės būtų automatiškai verčiamos į vartotojų pageidaujamas kalbas, paieškos 

sistemos galėtų lengvai nukreipti į tuos puslapius ir paslaugos po pirkimo taip pat galėtų būti teikiamos 

vartotojo kalba. 
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Vidutinė procentinė užsienyje internetu parduodančių pardavėjų dalis tarp visų pardavėjų internetu 

(pagal kilmės ir paskirties šalis) padidėtų nuo dabartinių 5 proc. iki numatomų 7,6 proc. Rezultatai 

pagal kilmės ir paskirties šalis pateikti 54 paveikslėlyje. Ir šiuo atveju įmonių, parduodančių internetu 

kitoje ES valstybėje, vidutinė procentinė dalis padidėtų visose grupėse. Įdomu tai, kad padidinimas 

būtų ypač naudingas toms grupių šalims, kuriose šiuo metu e. mažmenininkų, parduodančių užsienyje, 

procentinė dalis mažesnė. Vidutinė procentinė dalis įmonių, parduodančių internetu į kitas šalis, būtų 

didesnė nei 6 proc. visose grupėse, o esant dabartinei situacijai šalys, priklausančios grupei „kitos 

valstybės“, aiškiai atsilieka (2 proc. šioje grupėje, 8 proc. prancūzų – olandų grupėje). 

 

54 paveikslėlis. Tarpvalstybinės prekybos internetu parduotuvių procentinės dalies tarp visų 
interneto parduotuvių šalių vidurkiai pagal klasterį ir kalbos barjero buvimą (stačiakampio 

diagrama ir vidurkis) 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis European Commission, 2009, 2014a; EUROSTAT, 2016c 

 

7.5.4 Trūkumai 

Pagrindinis trūkumas yra tik vienerių metų analizė (2009 m. darbuotojų judumo, 2011 m. e. pirkėjų ir 

2015 m. mažmeninės prekybos internete subjektų). Vietoje vidutinio poveikio nustatymo, rezultatai gali 

būti susiję su konkrečių metų ypatumais, galinčiais sukelti koeficientų įverčių poslinkį. Tačiau nėra 

jokių longitudinių duomenų rinkinių, kuriais remiantis būtų galima atlikti patikimą daugiametę 

analizę. 

Kitas trūkumas – 2011 m. kalbos barjerų vertinimas analizuojant 2009 m. darbuotojų judumą ir 2015 m. 

mažmeninės prekybos internete subjektus. Nors dėl to gali atsirasti tam tikras įverčių poslinkis, tikimės, 

kad rezultatai vis tiek patikimi, nes valstybės gyventojų, mokančių užsienio kalbą, procentinės dalies 

pokyčiai greičiausiai bus lėti. 

Rezultatai turėtų būti atsargiai vertinami, nes kalbiniai panašumai gali būti susiję ne tik su pačia kalba, 

bet ir kitais kultūriniais panašumais, kurių neatspindi modelis, arba dėl istorinių priežasčių atsiradusiu 

didesniu pasitikėjimu tarp šalių. 
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Galiausiai, atskira paklausos ir pasiūlos modelių analizė gali būti nepakankama. Pasiūla ir paklausa 

savo pobūdžiu yra vienalaikės ir paprastai daro poveikį viena kitai. Tai gali būti išspręsta taikant 

vienalaikes lygčių sistemas ir metodus, pavyzdžiui, dviejų pakopų mažiausių kvadratų metodą su 

instrumentiniais kintamaisiais lygtims išspręsti. Šiuo konkrečiu atveju tokio modelio nustatymas ir 

sprendimas yra problemiškas dėl to, kad stebiniai yra skirtingų metų ir kad modelis sprendžiamas 

taikant Poissono regresiją. 

7.6 Tekstų analizė 

Analizuoti šie dokumentai: 

 Europos Komisijos Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinio direktorato techniniai 

dokumentai iš ataskaitų apie šio generalinio direktorato atliktas studijas aprašo 

(478 dokumentai nuo 2003 m. iki 2015 m.) (DG Connect, 2014); 

 Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinio direktorato Bendrosios skaitmeninės rinkos 

tinklaraštis (440 įrašų nuo 2011 04 06 iki 2016 09 21) (European Commission, 2015e); 

 EP tinklaraščiai (2 006 įrašai nuo 2012 03 02 iki 2016 09 28) (European Parliament, 2015). 

Į tekstų analizę buvo įtrauktos šios su kalbos technologijomis susijusios sąvokos: 

diversity language 

diversity linguist 

minority language 

multilingual 

language need 

language challenge 

language barrier 

automat translat 

speech recogn 

natural language 

language AND technology 

language AND data 

language AND big data 

language AND machine learning 

human language technology 

 

Su kitomis populiarėjančių technologijų temomis susijusios šios sąvokos: 

e government 

cloud computing 

smartphone 

wearable 

internet of the things 

smart cities 

big data 
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machine learning 

open data 

 

Galima abejoti, ar šios sąvokos buvo pasirinktos teisingai. Pripažįstant rimtus analizės trūkumus, vis 

dėlto manome, kad galima susidaryti neblogą bendrą daugiakalbiškumo ir GKT temų skirtumų nuo 

kitų populiarėjančių technologijų temų vaizdą. 

Atvaizduoti tendencijoms taikytas LOESS glodinimo metodas naudojant „ggplot“ paketo 

„stat_smooth“ funkciją (numatytąsias vertes) (Wickham, 2009). 
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7.6.1 Dokumentų skaičius pagal sąvoką ir laikotarpį 

Toliau pateikiami paveikslėliai rodo dokumentų skaičių trims grupėms pagal metus apimant kiekvieną 

sąvoką. 

55 paveikslėlis. Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinio direktorato ataskaitų skaičius 
pagal sąvoką ir metus 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis DG CONNECT, 2014 
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56 paveikslėlis. Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinio direktorato bendrosios 
skaitmeninės rinkos tinklaraščių skaičius pagal sąvoką ir metus 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis European Commission, 2015e 
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57 paveikslėlis. Europos Parlamento tyrimų tarnybos tinklaraščių skaičius pagal sąvoką ir metus 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis European Parliament, 2015 
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7.6.2 Analizuojamų oficialių ES dokumentų sąrašas 

Toliau pateiktame paveikslėlyje – analizuotų oficialių ES dokumentų sąrašas ir sakinių skaičius, 

įskaitant įvairias GKT temas pagal dokumentą. 

58 paveikslėlis. Analizuotų oficialių ES dokumentų sąrašas ir sakinių skaičius, įskaitant temas 

 

 

 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija 
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7.7 ES įnašas į programos „Horizontas 2020“, Informacinių ir ryšių technologijų 

politikos rėmimo programos ir Septintosios bendrosios programos 

projektus, susijusius su GKT 

 

ES įnašas į Septintosios bendrosios programos, programos „Horizontas 2020“ bei Informacinių ir ryšių 

technologijų politikos rėmimo programos projektus, susijusius su GKT, įvertintas naudojant Europos 

Komisijos pateiktus duomenis ir duomenų rinkinį apie projektus, kuriuos finansuoja ES pagal 

Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programą 

(European Commission, 2015h). Toliau pateikiamas projektų sąrašas ir atitinkamas Europos Komisijos 

finansavimas: 
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27 lentelė. Su GKT susiję Septintosios bendrosios programos projektai 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, paremta Europos Komisijos pateiktais duomenimis 

 

Acronym Title Maximum EC contribution

ACCEPT Automated Community Content Editing PorTal 1.825.000 €

ACCURAT
Analysis and Evaluation of Comparable Corpora for Under Resourced Areas of 

Machine Translation
2.825.000 €

AnnoMarket Annotation Resource Marketplace in the Cloud 1.430.000 €

CASMACAT
Cognitive Analysis and Statistical Methods for Advanced Computer Aided 

Translation
2.500.000 €

CLARIN Common Language Resources and Technology Infrastructure 4.100.000 €

CLASSiC Computational  Learning in  Adaptive Systems for  Spoken  Conversation 3.400.000 €

CoSyne Multi-Lingual Content Synchronization for Wikis 2.350.000 €

Dicta-Sign
Sign Language Recognition, Generation and Modelling \n with application in Deaf 

Communication
3.010.879 €

DIRHA Distant-speech Interaction for Robust Home Applications 3.450.000 €

DISCOTEX Distributional Compositional Semantics for Text Processing 1.087.930 €

EMIME Effective Multilingual Interaction in Mobile Environments 3.050.000 €

EU-BRIDGE Bridges Across the Language Divide 7.875.000 €

EUCases EUropean and National CASE Law and Legislation Linked in Open Data Stack 1.499.000 €

EUMSSI EUMSSI- Event Understanding through Multimodal Social Stream Interpretation 2.480.000 €

EuroMatrixPlus Bringing Machine Translation for European Languages to the User 4.266.896 €

EUROSENTIMENT Language Resource Pool for Sentiment Analysis in European Languages 1.930.000 €

EXCITEMENT EXploring Customer Interactions through Textual EntailMENT 3.500.000 €

EXPERT EXPloiting Empirical appRoaches to Translation 3.935.340 €

FAUST Feedback Analysis for User adaptive Statistical Translation 2.850.000 €

FIRST A Flexible Interactive Reading Support Tool 2.008.754 €

GET HOME SAFE
Get Home Safe: Extended Multimodal Search and Communication Systems for 

Safe In-Car Application
3.100.000 €

LANGTERRA
Enhancing the Research Potential of ILSP/”Athena” R.C. in Language Technology in 

the European Research ERA
1.689.320 €

LATEST Advanced LAnguage TEchnology Platform for TranSlaTors (LATEST) 223.002 €

LIDER
LIDER: : Linked Data as an enabler of cross-media and multilingual content 

analytics for enterprises across Europe
1.482.000 €

LiMoSINe Linguistically Motivated Semantic aggregatIon engiNes 2.500.000 €

LT-Web Language Technology in the Web 2.550.000 €

LT COMPASS Guiding Language Technology Paths from Research to Markets 2.950.000 €

LTfLL Language Technology for Lifelong Learning 2.849.604 €

MANTRA Multilingual Annotation of Named Entities and Terminology Resources Acquisition 1.799.888 €

MateCat Machine Translation Enhanced Computer Assisted Translation 2.650.000 €

MEDAR Mediterranean Arabic Language and Speech Technology 798.552 €

METALOGUE
Multiperspective Multimodal Dialogue: dialogue system with metacognitive 

abilities
2.971.000 €

MICO Media in Context 3.452.000 €

MLi Towards a MultiLingual Data  Services infrastructure 2.098.000 €

MOLTO Multilingual On-Line Translation 2.975.000 €

MONNET Multilingual Ontologies for Networked Knowledge 2.362.622 €

MosesCore
Moses Open Source Evaluation and Support Co-ordination for OutReach and 

Exploitation
1.200.000 €

MULTISENSOR
Mining and Understanding of multilinguaL contenT for Intelligent Sentiment 

Enriched coNtext and Social Oriented inteRpretation
2.965.000 €

OpeNER Open Polarity Enhanced Named Entity Recognition 1.930.000 €

ORGANIC Self-organized recurrent neural learning for language processing 2.700.000 €

PANACEA
Platform for Automatic, Normalized Annotation and Cost-Effective Acquisition of 

Language Resources for Human Language Technologies
2.685.000 €

PARLANCE Probabilistic Adaptive Real-Time Learning And\nNatural Conversational Engine 3.625.000 €

PHEME Computing Veracity Across Media, Languages, and Social Networks 2.916.000 €

PortDial Language Resources for Portable Multilingual Spoken Dialogue Systems 1.874.040 €

PRESEMT Pattern REcognition-based Statistically Enhanced MT 2.500.000 €

QTLaunchPad
PREPARATION AND LAUNCH OF A LARGE-SCALE ACTION FOR QUALITY 

TRANSLATION TECHNOLOGY
1.914.000 €

QTLeap Quality Translation by Deep Language Engineering Approaches 3.003.000 €

ROCKIT Roadmap for Conversational Interaction Technologies 1.488.000 €

SAVAS Sharing AudioVisual language resources for Automatic Subtitling 1.978.000 €

SENSEI Making Sense of Human-Human Conversation Data 2.650.000 €

SIGNSPEAK

SCIENTIFIC UNDERSTANDING AND VISION-BASED TECHNOLOGICAL 

DEVELOPMENT FOR CONTINUOUS SIGN LANGUAGE RECOGNITION AND 

TRANSLATION

2.756.905 €

SIMPLE4ALL Speech synthesis that improves through adaptive learning 3.100.000 €

smeSpire
A European Community of SMEs built on Environmental Digital Content and 

Languages
1.791.000 €

T4ME Net Technologies for the Multilingual European Information Society 5.990.000 €

TaaS Terminology as a Service 1.820.000 €

TIME Translation Research Training: An integrated and intersectoral model for Europe 1.228.978 €

transLectures Transcription and Translation of Video Lectures 3.125.000 €

TrendMiner
Large-scale, Cross-lingual Trend Mining and Summarisation of Real-time Media 

Streams
3.272.000 €

TTC Terminology extraction, translation tools and comparable corpora 2.025.000 €

X-Like Cross-lingual Knowledge Extraction 3.550.000 €

xLiMe xLiMe – crossLingual crossMedia knowledge extraction 2.987.000 €

TOTAL 160.898.710 €
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28 lentelė. Su GKT susiję programos „Horizontas 2020“ projektai 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, paremta Europos Komisijos pateiktais duomenimis 

 

29 lentelė. Su GKT susiję Informacinių ir ryšių technologijų politikos rėmimo programos projektai 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, paremta Europos Komisijos pateiktais duomenimis 

 

Naudodami projekto pradžios datą apskaičiavome Septintosios bendrosios programos projektų, 

susijusių su GKT, metinį finansavimą 2008–2014 m. laikotarpiu. Toliau pateikiami rezultatai: 

Acronym Title Maximum EC contribution

Cracker Cracking the Language Barrier 999.995 €

FREME
Open framework of e-services for multilingual and semantic enrichment of digital 

content
3.212.626 €

HimL Health in my Language 2.949.571 €

LT-Observatory Observatory for LR and MT in Europe 982.563 €

MixedEmotions
Social Semantic Emotion Analysis for Innovative Multilingual Big Data Analytics 

Markets
3.036.910 €

MMT Modern Machine Translation 2.994.700 €

QT21 Quality Translation 21 3.977.428 €

TraMOOC Translation for Massive open online courses 3.081.148 €

TOTAL 21.234.941 €

Acronym Title Maximum EC contribution

ATLAS Applied Technology for Language-Aided CMS 1.486.810 €

BOLOGNA Bologna Translation Service 1.580.000 €

CESAR CEntral and South-east europeAn Resources 2.080.000 €

EASTIN-CL Crosslingual and multimodal Search in a Portal for Support of Assisted Living 1.075.000 €

FLAVIUS Foreign LAnguage Versions of Internet and User generated Sites 1.850.000 €

GALATEAS
Generalized Analysis of Logs for Automatic Translation and Episodic Analysis of 

Searches
1.850.000 €

iTranslate4EU Internet Translators for all European Languages 1.968.000 €

LetsMT! Platform for Online Sharing of Training Data and Building User Tailored MT 1.670.000 €

LISE Legal Language Interoperability Services 1.250.000 €

METANET4U Enhancing the European Linguistic Infrastructure 2.650.000 €

METANORD Baltic and Nordic Parts of the European Open Linguistic Infrastructure 2.250.000 €

MORMED Multilingual Organic Information Management in the Medical Domain 1.111.000 €

MultiLingualWeb Advancing the Multilingual Web, Thematic Network 414.000 €

Organic.Lingua
Demonstrating the potential of a multilingual Web portal for Sustainable 

Agricultural & Environmental Education
1.750.000 €

PLuTO Patent Language Translations Online 2.180.214 €

PROMISLingua
PeRformance Operational and Multilingual Interactive Services to support 

Compliance for SMEs in Europe
2.640.000 €

SUMAT An Online Service for SUbtitling by MAchine Translation 1.800.000 €

TOTAL 29.605.024 €
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59 paveikslėlis. Metinis įnašas su GKT susijusiems Septintosios bendrosios programos projektams 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis European Commission, 2015h 
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7.7.1 Europos struktūrinių ir investicijų fondų asignavimai 2014–2020 m. 

60 ir 61 paveikslėliuose parodytas ES įnašas iš 2014–2020 m. Europos struktūrinių ir investicijų fondų 

vienam gyventojui pagal šalis, susijęs su temomis „MVĮ konkurencingumas“ ir „Veiksmingas viešasis 

administravimas“. Suskirstėme šalis pagal tai, ar daugiau kaip 50 proc. jų gyventojų bent gerai moka 

anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą. Šalys, kurios gauna didesnes sumas iš ES fondų, taip pat pasižymi 

didesniais kalbos barjerais trijų labiausiai paplitusių Europos kalbų atžvilgiu, todėl labiau tikėtina, kad 

joms bus naudingos GKT. 

 

60 paveikslėlis. MVĮ konkurencingumui skirtos ES fondų lėšos vienam gyventojui pagal šalis 
(atsižvelgiant į kalbos barjerus labiausiai paplitusių kalbų atžvilgiu) 

 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis European Commission, 2016f 
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61 paveikslėlis. Veiksmingam viešajam administravimui skirtos ES fondų lėšos vienam gyventojui 
pagal šalis (atsižvelgiant į kalbos barjerus labiausiai paplitusių kalbų atžvilgiu) 

 

 

Šaltinis: autorių surinkta informacija, remiantis European Commission, 2016f 



 



ES yra unikalus projektas, kuriame dalyvauja daugiau nei 500
mln. piliečių, kalbančių maždaug 80 skirtingų kalbų. Nors
daugiakalbystė yra vienas iš pagrindinių aspektų, ji taip pat yra
vienas iš svarbiausių iššūkių kuriant tikrai integruotą ES. Kalbos
barjeras daro didelį poveikį tarpvalstybinėms viešosioms
paslaugoms, bendros europinės tapatybės puoselėjimui,
darbuotojų judumui ir tarpvalstybinei e. prekybai skaitmeninėje
bendrojoje rinkoje. Atsiradus naujiems technologiniams
principams, grindžiamiems dideliu skaičiavimo pajėgumu ir
prieiga prie didelių duomenų kiekių, atsiranda ir realių
priemonių, kuriomis galima įveikti kalbos barjerus – viena iš jų
yra gimtosios kalbos technologijos (GKT). Tačiau keletas
problemų, pavyzdžiui, rinkos susiskaidymas, menkas
finansavimas ir nesuderintos finansavimo strategijos, trukdo
Europos GKT bendruomenei, įskaitant mokslinių tyrimų ir
pramonės subjektus.
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