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Pramonės lūkesčių indeksas, 2021 K1
Lietuvos pramonininkų konfederacija (toliau – LPK) nuo 2015 m. rengia ir pristato Pramonės lūkesčių indeksą
(toliau – PLI). Į naująjį dešimtmetį žengiame atsinaujinę ir šiemet pristatome atnaujintą indeksą. PLI
apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento apdirbamosios pramonės įmonių (N-800)
apklausų duomenimis, o PLI analizė papildoma kokybinėmis įžvalgomis iš Lietuvos pramonininkų konfederacijos
vykdomos aukščiausio lygio Lietuvos vadovų nuomonių ir prognozių apklausos (N-47). Lietuvos statistikos
departamento vykdoma atrankinė apklausa sudaryta iš 800 veikiančių įmonių, o atrinktos įmonės sudaro ne
mažiau kaip 50 proc. visų atitinkamos ekonominės veiklos pajamų ir jose dirba ne mažiau kaip 50 proc. visų
atitinkamoje ekonominėje veikloje dirbančių darbuotojų.

Priklausomai nuo respondentų atsakymų pagal Lietuvos statistikos departamento ir Lietuvos pramonininkų
konfederacijos apklausas, galutinis Pramonės Lūkesčių Indeksas gali svyruoti nuo 0 iki 100. Praktiškai nuo 2015 m.
indeksas svyravo nuo 24 iki 72 punktų.
Indekso skaitinė reikšmė

Paaiškinimas

PLI > 75

Labai pozityvios nuotaikos, numatomas užtikrintas augimas

75 > PLI > 50

Vyrauja teigiamos nuotaikos, bus jaučiamas nuosaikus augimas

PLI = 50

Neaiškios nuotaikos, o ateities perspektyvos vertinamos atsargiai ir neužtikrintai

50 > PLI < 25

Įsivyravo neigiamos ir neužtikrintos nuotaikos, jaučiamas nuosaikus kritimas

PLI < 25

Matomas aiškus nuosmukio laikotarpis

Antroji lūkesčių indekso dalis, kaip jau įprasta, yra skirta sužinoti didžiausių Lietuvos apdirbamosios pramonės
įmonių vadovų nuomonę apie aktualijas. Šioje ataskaitoje didžiausias dėmėsis teikiamas COVID-19 pandemijos
poveikiui verslui ir valstybės pagalbos verslui priemonių įvertinimui.
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1 lentelė. Šaltinis: Lietuvos pramonininkų konfederacijos skaičiavimai pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis

Pirmoji COVID-19 pandemijos banga ir sekę
ekonominiai suvaržymai lėmė, kad balandžio mėnesį
Lietuvos pramonės lūkesčiai buvo smukę iki 45 punktų,
mažiausios reikšmės nuo 2015 m. Tuomet vyravo
neigiamos ir neužtikrintos nuotaikos dėl ateities bei
jaučiamas sukuriamos pridėtinės vertės kritimas
beveik visose pramonės šakose. Trūkinėjančios
gamybos grandinės, kritusi ne pirmo būtinumo
prekių paklausa bei mažėjančios investicijos –
pagrindiniai pramonės iššūkiai 2020 m. II ir III
ketvirčiais. Vis dėlto, pirmoji viruso banga buvo
suvaldyta sėkmingai, o Lietuvos ekonomikos
nuosmukis buvo mažiausias tarp ES valstybių narių.
Lietuvos ekonomika pirmąją bangą atlaikė santykinai
gerai, nes Lietuvoje buvo taikomi mažesni veiklos
ribojimai apdirbamajai gamybai, darbo rinka buvo
palyginti nedaug paveikta, namų ūkio vartojimas
atsigavo greitai, o Lietuvos ekonomikos struktūra yra
mažai priklausoma nuo turizmo sektoriaus ir bendrai
nuo paslaugų sektoriaus. Ekonomikos nuosmukis
pagrindinėse Lietuvos prekybos partnerėse lėmė, kad
prekių ir paslaugų eksportas 2020 m. antrąjį ketvirtį
sumažėjo 8,1 proc., lyginant su 2019 m. pabaiga,
tačiau importas sumažėjo dar daugiau – 12,7 proc., o
tai davė teigiamą impulsą BVP dinamikai.
Pramonės lūkesčiai nuo birželio mėnesio iki lapkričio
mėnesio augo, tačiau dėl išplitusios antrosios
pandemijos bangos ir gruodžio mėnesį įvesto griežto
karantino vėl smuko, visgi, mažiau nei per pirmąją
pandemijos bangą.
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Esant tokiam socio-ekonominiam kontekstui,
pramonės įmonės pateikė savo rezervuotą ateities
vertinimą, kuris rodo nežymų pramonės nuosmukį
per artimiausią ketvirtį. 2021 m. I ketvirčio pramonės
lūkesčių indekso reikšmė siekia 48 punktus ir yra
žemesnė už kritinę 50 punktų ribą, kuri skiria
pramonės plėtrą nuo susitraukimo. 2020 m. pabaigoje
prasidėjęs vakcinavimo procesas suteikia pagrindo
manyti, kad COVID-19 pandemija 2021 m. bus
suvaldyta, tačiau pirmąjį ketvirtį pramonės įmonių
lūkesčiai išlieka neigiami.
Be pandemijos keliamų rizikų, didžiausias pramonės
sektoriui kylantis ilgalaikis iššūkis yra lėtas darbo
našumo augimas ir spartus darbo kaštų augimas.
Remiantis
Lietuvos
statistikos
departamento
duomenimis, pramonės sektoriuje darbo našumas,
palyginamosiomis kainomis, nuo 2015 m. išaugo 6,3
proc., o atitinkamu laikotarpiu darbo užmokestis,
palyginamosiomis kainomis, – 17,4 proc. Darbo
našumas gali būti padidintas investuojant į gamybos
apimčių didinimą ir įrangos modernizaciją, tačiau
ekonominio nuosmukio metu, įmonės linkusios
taupyti, todėl per 2020 m. tris ketvirčius investicijos
krito daugiau nei 24 proc., palyginti su atitinkamu
laikotarpiu 2019 m. Tendencija, kai darbo mokesčio
augimas viršys darbo našumo augimą, išliks ir 2021
m., todėl Lietuvos įmonių konkurencingumas mažės.
Absoliuti dauguma (69 proc.) LPK apklaustų pramonės
įmonių nurodo, jog pandemija arba su ja susijusios
priežastys (darbuotojų sergamumas, trūkinėjančios
tiekimo grandinės, karantino įvedimas pagrindinėse
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eksporto rinkose, stringantis vakcinavimo procesas)
mažėjimas, mažos palankaus finansavimo galimybės ir
yra pagrindinė ir didžiausia rizika jų verslui ateinantį
„Brexit“ padariniai jų verslui.
pusmetį. Kitos įvardijamos rizikos yra: nestabili
Lietuvos reguliacinė, įskaitant ir mokesčių politikos,
aplinka, darbuotojų trūkumas, eksporto paklausos
Apdirbamosios pramonės sektorių lūkesčių indeksas
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Pokytis, lyginant su praeitų metų atitinkamu laikotarpiu
2 lentelė. Šaltinis: Lietuvos pramonininkų konfederacijos skaičiavimai pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis

Apdirbamosios gamybos sektorines tendencijas
pirmąjį šių metų ketvirtį galima suskirstyti į tris
grupes:
•

•

•

Optimistiškos nuotaikos vyrauja chemikalų ir
chemijos produktų gamybos ir baldų gamybos
sektoriuose.
Nuosaikios teigiamos nuotaikos vyrauja
metalo ir kompiuterių, elektronikos ir optinių
gaminių gamybos sektoriuose.
Neigiamos nuotaikos vyrauja maisto, tekstilės
gaminių, drabužių gamybos, medienos,
guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo
mineralinių produktų gamybos sektoriuose.

Keturiuose pramonės sektoriuose – chemikalų ir
chemijos, baldų, kitų nemetalo produktų ir medienos
– pastebimas teigiamas lūkesčių pokytis, lyginant su
praeitų metų atitinkamu laikotarpiu. Tai rodo, kad
COVID-19 pandemija šiuos sektorius palietė mažiau
arba, kaip chemijos ir baldų gamybos sektorių atvejais,
netgi suteikė galimybę plėstis. Dauguma chemijos
pramonės atstovų teigia, kad 2020 m. pabaigoje
gamybos apimtys augo ir tikisi, kad artimiausiais
mėnesiai ši tendencija išliks, todėl darbuotojų skaičius
ir atlyginimai taip pat augs. Mėnesinės baldų
pramonės pardavimo pajamos nuo 2020 m. birželio
mėnesio yra istorinėse aukštumose. Dėl pandemijos
įvesti turizmo ribojimai lėmė, kad gyventojai turėjo
papildomų neišnaudotų pajamų, o praleisdami
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daugiau laiko namuose nusprendė atsinaujinti baldus
ir visą būstą. Tikimasi, kad panašios tendencijos išliks
artimiausią ketvirtį.
Didžiausias neigiamas lūkesčių pokytis, palyginti su
praeitų metų atitinkamu laikotarpiu, pastebimas
drabužių siuvimo ir kompiuterių bei elektroninių
gaminių gamybos sektoriuose. Visgi, priežastys,
lemiančios šių sektorių lūkesčių sumažėjimą, yra
skirtingos. Drabužių siuvimo sektorių kamuoja
ilgalaikės lėto augimo problemos. Mėnesinės
pardavimo pajamos iš šio sektoriaus iš esmės neaugo
nuo 2015 m., tačiau šiemet dėl pandemijos drabužių
paklausa ir atitinkamai gamyba smuko. Tikimasi, kad
suvaldžius pandemiją šio sektoriaus pajamos atsistatys
iki prieš pandeminį lygį, tačiau ilgalaikės problemos
išliks. Kompiuterių ir elektronikos gamybos sektoriaus
pardavimo pajamos pastaraisiais metais augo itin
sparčiai. Mėnesinių pajamų pikas buvo pasiektas 2019
m. pabaigoje, kai mėnesinės pajamos buvo daugiau
nei tris kartus didesnės nei 2015 m. 82 proc. šio
sektoriaus produkcijos yra eksportuojama, o kitose ES
šalyse, priešingai nei Lietuvoje, ekonomika ir
gyventojų vartojimas dėl pandemijos smuko labiau,
todėl tai neigiamai atsiliepė šių prekių paklausai.
Atsižvelgiant į dabartinį pandemijos išplitimo lygį bei
2020 m. tendencijas, elektronikos pramonės šakos
įmonės rezervuotai, nors ir teigiamai vertina 2021 m. I
ketvirtį.
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LŪKESČIŲ INDEKSO KOMPONENTŲ DINAMIKA
GAMYBA IR GAMYBOS PAJĖGUMAI
Gamybos apimčių per pastaruosius tris praėjusius mėnesius indeksas
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3 lentelė. Šaltinis: Lietuvos pramonininkų konfederacijos skaičiavimai pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis

Gamintojų pateikti gamybos apimčių per
drabužių, medienos ir guminių ir plastikinių gaminių
pastaruosius tris mėnesius duomenys atspindi
šakose mažėjo. Likusiuose pramonės šakose (3
neigiamas tendencijas daugumoje pramonės šakų –
lentelė.) gamyba per pastaruosius tris mėnesius augo,
bendras gamybos apimčių indeksas yra tik 2 punktais
tarp jų išsiskiria jau minėti chemijos ir baldų sektoriai.
didesnis nei kritinė 50 punktų riba. Pusėje pramonės
šakų gamybos apimčių indeksas yra neigiamas – per
pastaruosius tris mėnesius gamyba maisto, tekstilės,
Gamybos apimčių prognozių artimiausiems trims mėnesiams indeksas
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2021 m. pirmas ketvirtis bus sudėtingesnis nei
pastarieji trys mėnesiai. Lietuvos pramonės įmonių
vadovų apklausos nuomone, bendrai apdirbamosios
gamybos apimtys artėjantį ketvirtį trauksis.
Pramonės šakų lygiu, gamybos apimtys trauksis
septyniose iš dešimt pramonės šakų (4 lentelė.).
Maisto ir metalo gaminių sektoriuose situacija išliks
panaši, kaip iki šiol, o augimo tikimasi tik chemikalų ir
chemijos produktų gamybos sektoriuje.
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Lyginant su praeitų metų atitinkamu laikotarpiu,
didžiausias nuosmukis bus kompiuterinių ir
elektroninių gaminių (33,5 punkto), guminių ir
plastikinių gaminių (19,5 punkto), tekstilės (19
punkto), drabužių (14,5 punkto) gamybos sektoriuose.
Šis lūkesčių nuosmukis yra siejamas su valstybių
reakcija į antrąją COVID-19 pandemijos bangą, dėl
kurios Lietuvoje ir pagrindinėse Lietuvos eksporto
rinkose buvo įvesti griežti ekonomikų suvaržymai.
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Įvesti suvaržymai bei taikomos kitos priemonės (kaip
skatinamas nuotolinis darbas) mažina gyventojų
vartojimą ir dėl ko mažėja užsakymų lygis pramonės
įmonėse.

nebesitikima, kad į ekonomiką bus įlieta tokia pat
lėšų suma, kaip pirmosios bangos metu. Siekiant
kompensuoti verslo praradimus dėl antrojo
ekonomikos uždarymo, Ekonomikos ir inovacijų
ministerijos numatomų pagalbos priemonių verslui
apimtis turėtų siekti 330 mln. Eur. Palyginimui, per
2020 m. ekonomikai palaikyti buvo išmokėta 3 mlrd.
Eur.

Pirmosios bangos metu Vyriausybė skatino vidaus
vartojimą per didesnes viešąsias investicijas,
paskolas ir garantijas įmonėms bei išmokas
gyventojams, tačiau pandemijai užsitęsus šiuo metu
EKSPORTAS

Dabartinių eksporto apimčių vertinimo indeksas
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Eksporto apimčių vertinimas atspindi dabar esančių
užsakymų į užsienio rinkas lygį. Eksporto apimčių
vertinimas siekia 67 punktus ir yra netgi 1 punktu
didesnis nei buvo 2019 m. pabaigoje. Gamintojai
aiškiai indikuoja, kad dabartinis užsakymų lygis
visose pramonės šakose, išskyrus drabužių, yra
pakankamas. Drabužių sektorius yra labiausiai
paliestas pandemijos pramonės sektorius, nes
įsivyravus nuotoliniam darbui, drabužių paklausa
stipriai sumažėjo.
Oficialioji statistika byloja, kad 2020 m. sausio-spalio
mėnesių duomenimis, Lietuvos eksportas buvo 23,3
mlrd. Eur, arba 5,4 proc. mažesnis nei 2019 m.
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atitinkamu laikotarpiu. Atitinkamai, lietuviškos kilmės
prekių eksportas buvo 13,9 mlrd. Eur, arba 7,6 proc.
mažesnis nei 2019 m. atitinkamu laikotarpiu. Prastesni
2020 m. eksporto rezultatai, tačiau teigiamas
pramonės įmonių eksporto apimčių įsivertinimas
rodo, kad bendrai įmonių gamybinių pajėgumų lygis
dėl pandemijos, ir ypač darbo jėgos trūkumo, yra
sumažėjęs. Dabartines eksporto apimtis įmonės
vertina teigiamai, nes darbuotojų sergamumas
neleidžia pramonės įmonėms dirbti didesniu
pajėgumu. Bendras gamybinių pajėgumų lygis siekia
74,6 proc. ir yra mažesnis, lyginant su praeitų metų
atitinkamu laikotarpiu, bet didesnis nei pirmos
pandemijos bangos metu (67 proc.).
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Eksporto prognozių artimiausiems trims mėnesiams indeksas
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Eksporto prognozių vertinimas yra pesimistiškesnis
nei dabartinių eksporto apimčių lygis. Eksporto
prognozių indekso reikšmė 2021 m. I ketvirčiui yra 43
punktai ir išlieka žemesnė nei 50 punktų riba pramonės įmonės pirmąjį 2021 m. ketvirtį tikisi
nežymaus eksporto apimčių sumažėjimo. Neigiamos
perspektyvos numatomos visose pramonės šakose.
Situacija prasčiausiai vertinama tekstilės, kitų
nemetalo mineralinių produktų ir drabužių siuvimo
srityse. Antroji pandemijos banga ir jai suvaldyti įvesti
griežti ekonomikos apribojimai daugumoje ES šalių yra
pagrindinė neigiamų nuotaikų priežastis. Prie
neigiamų nuotaikų prisidėjo gruodžio mėnesį vyravusi
nežinia dėl susitarimo tarp ES ir Jungtinės Karalystės,

kuris buvo priimtas tik paskutinėmis 2020 m.
dienomis.
LPK atlikta apklausa rodo, kad pandemija padarė tik
nežymų poveikį įmonių eksporto rinkų skaičiui.
Daugiau nei 60 proc. eksportuojančių respondentų,
teigia, kad COVID-19 pandemija, nepaisant
trumpalaikių svyravimų, nepaveikė jų eksporto rinkų,
apie 28 proc. nurodo, kad dėl pandemijos dalies
eksporto rinkų jie neteko, o likę 12 proc. – kad atsirado
naujų eksporto rinkų. Pasauliniu mastu stebimas
deglobalizacijos, trumpėjančių tiekimo grandinių
tendencijos, kurios daliai Lietuvos įmonių suteikia
galimybę išplėsti savo eksporto apimtis.

DARBO RINKA
Darbuotojų skaičiaus indeksas
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Pramonės lūkesčių indeksas, 2021 K1
Darbuotojų poreikis pramonės įmonėse per pirmąjį
2021 m. ketvirtį išliks, tačiau nebus žymus. Pramonės
šakų lygiu didžiausias darbuotojų poreikis bus
jaučiamas baldų, chemikalų ir chemijos bei
kompiuterių ir elektroninių gaminių pramonėje.
Neigiamas darbuotojų poreikis bus jaučiamas tik
drabužių ir maisto produktų gamybos pramonėje.
Darbuotojų skaičiaus poreikis reikšmingai koreliuoja
su dviem kitais indekso rodikliais – eksporto prognoze

(R – 0,6) ir gamybos prognoze (R – 0,75). Taigi,
priežastys, lemiančios darbuotojų poreikio augimą, yra
tokios pačios, labiausiai susijusios su pandemijos
poveikiu vartotojų įpročiams. Visgi, gamybos ir
eksporto apimtys gali būti didinamos ne tik didinant
darbuotojų skaičių, tačiau investuojant į gamybos
apimčių plėtimą bei robotizaciją.

PRODUKCIJOS KAINA
Pardavimo kainų prognozių indeksas
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Pardavimo kainų prognozių indeksas atspindi
pramonės šakų produkcijos kainos pokyčius. Priešingai
nei kituose apklausos klausimų indeksuose, pramonės
produkcijos kainų augimas laikomas neigiamu
veiksniu, o kainų – sumažėjimas – teigiamu1.
Pramonės produkcijos kainų augimas sietinas su
mažėjančiu produkcijos konkurencingumu. Bendrai
didelių kainų pokyčių ateinantį ketvirtį, įmonių
nuomone, tikėtis nereikėtų, išsiskiria tik chemikalų ir
chemijos produktų gamybos sektorius, kuris dėl

ypatingai išaugusios paklausos ateinantį ketvirtį
kainas didins. Dauguma pramonės šakų įmonių,
nepaisant padidėjusių gamybos kaštų, vengia didinti
produkcijos kainą, kadangi šiuo metu užsienio
partneriai trumpina tiekimo grandines ir ieško naujų,
arčiau
esančių
prekybos
partnerių,
todėl
konkurencinio pranašumo išlaikymas tampa net
svarbesniu nei įprastai veiksniu.

PAPILDOMI VEIKSNIAI DARANTYS ĮTAKĄ PRAMONĖS LŪKESČIAMS – VIDAUS PAKLAUSA
Mažmeninės prekybos apyvarta, nepaisant įvestų
įvairių prekybos ribojimų, toliau auga. Naujausiais
(2020 m. spalio mėnesio) duomenimis ji yra 7,8 proc.

p. didesnė, palyginti su atitinkamu laikotarpiu
praėjusiais metais. Tačiau pandemija ir jos suvaldymo
priemonės turėjo poveikį mažmeninės prekybos

1

signalizuoja,
kad
remiantis
Lietuvos
statistikos
departamento apklausų duomenimis, kainų augimas
mažina pramonės įmonių konkurencingumą, o papildoma
finansinė nauda gaunama dėl didesnės prekių kainos
neatperka pardavimo apimčių sumažėjimo. Pastebėtina,
kad šis ryšys galioja tik apdirbamajai pramonei bendrai, o ne
konkrečiai situacijai.

Šis metodologinis sprendimas padarytas remiantis
statistiniu ryšiu tarp pramonės produkcijos kainos
tendencijų per tris ateinančius mėnesius ir pramonės
sukuriamos pridėtinės vertės per tuos atitinkamus
mėnesius. Koreliacinė ir regresinė analizės parodė, kad
numatant pramonės produkcijos kainų augimą per
ateinančius tris mėnesius, šiuo laikotarpiu buvo pastebimas
nežymus pramonės pridėtinės vertės sumažėjimas. Tai
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struktūrai. Pastaraisiais metais išaugo maisto prekių,
namų priežiūros prekių, internetu užsakomų prekių
apyvartos, tačiau atitinkamai smuko drabužių, mašinų
ir degalų pardavimai. Mažmeninės prekybos augimas
buvo itin pastebimas sušvelninus pirmojo karantino
ribojimus, todėl tikėtina, kad spartus mažmeninės
prekybos augimas bus ir po antrojo griežto karantino
pabaigos.
Darbo užmokesčio augimo tempai 2021 m. bus
mažesni nei buvo 2020 m. Visų pirma, nedarbo lygis
siekia 10,4 proc.2 ir yra aukščiausias nuo 2014 m. Dėl
VMI, SODROS taikomų mokesčių atidėjimų bankrotų
skaičius pandemijos ir ekonominio nuosmukio

laikotarpiu per pirmus tris 2020 m. ketvirčius sumažėjo
48,9 proc., lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2019 m.
2020 m. iš viso atidėta mokesčių už 884 mln. Eur.
Pasibaigus mokesčių atidėjimo laikotarpiui, dalis
įmonių nesugebės grąžinti įsiskolinimų ir prasidės
bankrotų virtinė, kuri toliau didins nedarbo lygį.
Aukštas ir toliau augsiantis nedarbo lygis mažins
paskatas didinti darbo užmokestį, ypač, kai jo augimas
pastaruosius penkerius metus viršijo produktyvumo
augimą. Todėl pramonės produkcijos paklausa
pirmojoje 2021 m. pusėje išliks auganti, tačiau
antroje metų pusėje augimo tempai sulėtės dėl lėčiau
augančio darbo užmokesčio ir lėtai augančio
privataus vartojimo.

STATISTINIS RYŠYS TARP PLI IR PRAMONĖS SUKURIAMOS PRIDĖTINĖS VERTĖS
Ryšys tarp Pramonės lūkesčių indekso ir pramonės
sukuriamos pridėtinės vertės
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Siekiant įrodyti šio indekso tinkamumą prognozuoti
ateinančio ketvirčio pramonės pokyčius buvo sukurtas
tiesinės regresijos modelis, kuriuo išmatuotas
statistinis ryšys tarp Pramonės lūkesčio indekso
reikšmės laikotarpiu 𝑡0 ir pridėtinės vertės sukuriamos
pramonės sektoriuje po trijų mėnesių, lyginant su
ankstesniu laikotarpiu, pokyčio (𝑡3 ).
Modelis parodė, kad šiuo indeksu galima paaiškinti
28 proc. pridėtinės vertės pokyčio reikšmės. Kitaip
sakant, žinant PLI reikšmę galima nuspėti daugiau nei
ketvirtadalį pramonės pridėtinės vertės pokyčio.
Siekiant didinti PLI prognostines galimybes, reikėtų
papildyti
Lietuvos
statistikos
departamento
klausimyną didesne dalimi į ateitį orientuotų klausimų
ir gautus duomenis panaudoti rengiant PLI. Tačiau
dabartinis PLI vertinamas pakankamu, siekiant
prognozuoti pramonės sektoriaus ateitį.

PRAMONĖS ĮMONIŲ GAMYBINIAI PAJĖGUMAI I IR II PANDEMIJOS BANGOS METU
Pirmasis karantinas ir sekęs ekonomikos uždarymas
turėjo didesnį neigiamą poveikį pramonės įmonių
gamybos pajėgumų išnaudojimo lygiui, nei antrasis
karantinas, nepaisant žymiai plačiau išplitusio
COVID-19 viruso (2 pav.). Pirmosios pandemijos
bangos metu vyravo didelė nežinia dėl ateities,
tiekimo grandinės trūkinėjo, sienos net ES viduje buvo

uždaromos. Tokiomis aplinkybėmis didelė dalis
pramonės įmonių buvo prastovose arba dalinėse
prastovose, o jų vidutinis gamybinių pajėgumų
išnaudojimo lygis siekė tik 67 proc. Tik penktadalis
pramonės įmonių tiek pirmo, tiek antro karantino
metu dirbo 100 proc. pajėgumu.

2

tikslesnę
Statistikos
departamento
metodologiją
„bedarbiu“ yra laikomas nedirbantis 15–74 metų amžiaus
asmuo, kuris aktyviai ieško darbo (per paskutines keturias
savaites) ir per apibrėžtą laikotarpį (dvi savaites) gali
pradėti dirbti. Realus nedarbo lygis Lietuvoje yra 10 proc.

Užimtumo tarnybos skelbiamas „Registruotas nedarbas“
2021 m. sausio 1 d. – 16,1 proc. Tačiau šis skaičius yra
didesnis nei iš tikrųjų yra Lietuvos darbo rinkoje, nes ne visi
Užimtumo tarnyboje registruoti bedarbiai praktiškai nori
dirbti. Šis rodiklis yra „išpūstas“ dėl Užimtumo tarnybos
mokamų „darbo paieškos“ papildomų išmokų. Pagal
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Gamybos pajėgumai I ir II pandemijos bangos metu
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PANDEMIJOS EKONOMINIŲ PADARINIŲ ŠVELNINIMO PRIEMONIŲ AKTUALUMAS
Lietuvos pramonės įmonių vadovų nuomone, prastovų
kompensavimo priemonė buvo naudingiausia bent
dalinai
kompensuojant
pandemijos
poveikio
padarinius. VMI ir SODROS bei LR muitines taikyti
mokesčių atidėjimai bei paskolos labiausiai
nukentėjusiems verslams taip pat reikšmingos
pramonės įmonių vadovų įvardinamos kaip naudingos.
Likusiomis priemonėmis pasinaudojo žymiai mažesnė
dalis verslų (nuomos kompensacija, portfelinėmis
garantijomis ir pan.). Pastebėtina, kad net 36 proc.
pramonės įmonių nesinaudojo jokiomis pagalbos
verslui priemonėmis
Siekiant suvaldyti antrąją pandemijos bangą apklausos
respondentų nuomone reikalingos analogiškos
finansinės priemonės, kaip buvo taikytos pirmos
bangos metu. Dalis pramonės įmonių dėl didelio
sergamumo ar taikomos saviizoliacijos šiuo metu
stokoja darbo jėgos, todėl užimtumo politikos
priemonės, siekiant labiau motyvuoti darbuotojus
aktyviai ieškoti darbo ir persikvalifikuoti į trūkstamas
specialybes, būtų naudingos.
Įvertinus epidemiologinę situaciją, siūlytina greičiau
leisti prasirgusiems bei imunitetą įgavusiems
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asmenims grįžti į darbo vietą, siekiant išlaikyti aukštą
pramonės pajėgumų panaudojimo lygį.
Kokios Vyriausybės įgyvendintos priemonės buvo
naudingiausios Jūsų įmonei? (galimi keli atsakymo
variantai)
Prastovų kompensavimo
priemonė
Paskolos labiausiai nuo COVID19 nukentėjusiems verslams
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