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Pramonės lūkesčių indeksas, 2021 K2
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 juose dirba ne mažiau kaip 50 proc. visų
atitinkamoje ekonominėje veikloje dirbančių darbuotojų. Naujoji PLI apskaičiavimo metodologija užtikrina, kad
atnaujintas PLI yra tikslesnis nei bet kada anksčiau, o nuolat atnaujinamas duomenų šaltinis leidžia nustatyti
ketvirtinį PLI.

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 aktualias. Šioje ataskaitoje didžiausias dėmėsis teikiamas įmonių vykdomoms MTEP
veikloms, darbo rinkos situacijai ir kolektyvinėms sutartims.
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1 pav. Šaltinis: Lietuvos pramonininkų konfederacijos skaičiavimai pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis

Gegužės mėnesį Europos Komisija paskelbė Europos
Sąjungos pramonės atnaujinimo strategiją, kuri
turėtų atliepti visapusiškai naują po COVID-19 krizės
susiklosčiusią realybę. Strategijoje ilguoju laikotarpiu
skatinama transformacija prie tvaresnės, labiau
skaitmenizuotos, atsparesnės ir pasauliniu mastu
konkurencingesnės ES pramonės.
Tuo tarpu trumpuoju laikotarpiu Lietuvos ekonomika
toliau stebina puikiais rezultatais. Nepaisant 2021 m.
pradžioje taikytų vienų griežčiausių Europoje ribojimų,
Lietuvos realus BVP pirmą šių metų ketvirtį buvo 1
proc. p. didesnis, lyginant su atitinkamu laikotarpiu
praeitais metais. Primename, kad praeitų metų pirmą
ketvirtį pandemijos įtaka Lietuvos ekonomikai dar
nebuvo jaučiama. Palyginimui, euro zona šių metų
pirmą ketvirtį patyrė 1,8 proc. p. susitraukimą, lyginant
su 2019 m. Lietuvos ekonomika didžiąja dalimi dėl
pramonės
sektoriaus
augimo
jau
viršijo
priešpandemį lygį, kai visa ES ekonomika į
priešpandemį lygį sugrįš tik 2022 m.
Puikūs Lietuvos makroekonominiai rezultatai
atsispindi ir gerėjančiuose pramonės įmonių
lūkesčiuose. Pramonės lūkesčio indekso reikšmė 2021
m. antrąjį ketvirtį siekė 52 punktus, o tai signalizuoja,
kad antrąjį ketvirtį pramonė toliau augs. Lūkesčių
indekso komponentai rodo, kad antrąjį ketvirtį
gamybos apimtys didės visose pramonės šakose, ypač
elektronikos, plastikų ir chemijos pramonėje.
Gamybos apimčių didėjimą visų pirmą lemia sparčiai
atsigaunanti paklausa pagrindinėse Lietuvos eksporto
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rinkose, o verslininkų nuomone ši paklausa ateinantį
ketvirtį toliau augs.
Spartus gamybos apimčių augimas didina darbuotojų
poreikį, todėl darbuotojų trūkumą jaučia dauguma
pramonės įmonių, ypač esančių regionuose.
Pagrindinė priežastis, kodėl bendra indekso reikšmė,
nors yra teigiama, mažesnė nei ankstesniais metais yra
itin sparčiai kylančios pramonės produkcijos kainos,
kurias labiausiai lemia visame pasaulyje stebimas
žaliavų kainų augimas. Tarptautinio valiutos fondo
duomenimis, pramonės žaliavų kainos nuo 2016 m.
išaugo 170 proc., o vien tik per pirmąjį šių metų ketvirtį
23 proc. p. Metalų kainą nuo 2016 m. išaugo 194 proc.,
o per šį ketvirtį – 31 proc. p. Dėl pandemijos buvo
sutrikdytas dalies pramonės įmonių gamybos
procesas, todėl produkcijos pasiūla krito, o tuo tarpu
pandemijos laikotarpiu gyventojų sukauptų lėšų
suma stipriai išaugino prekių paklausą. Šių veiksnių
derinys taip pat prisidėjo prie spartaus kainų augimo.
Produkcijos kainas taip pat didina išaugę logistikos,
ypač jūrų konteinerių, kaštai bei trikdžiai logistikos
grandinėse.
Šiame kontekste valstybių ir centrinių bankų vykdoma
ekspansyvi fiskalinė politika taip pat prisideda prie
ekonomikos „kaitimo“, todėl infliacija Lietuvoje dar
šiemet gali viršyti 2 proc. arba „saugios“ infliacijos
ribą.
Lietuvos pramonės įmonės, kaip pagrindinę grėsmę
kylančią jų verslui šalia pandemijos (31 proc.)
įvardina būtent kylančias žaliavų kainas (31 proc.).
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Lietuvos įmonių konkurencingumas dėl sparčiai
augančių darbo kaštų ir žymiai lėčiau augančio darbo
našumo pastarąjį dešimtmetį mažėjo, tačiau šalia to
proceso šiuo metu atsiranda nauja grėsmė - ypatingai
sparčiai kylančios žaliavų kainos, kurios dar labiau
sumažins pramonės produkcijos konkurencingumą.

Ilgalaikiai iššūkiai kylantys Lietuvos pramonės
sektoriui nesikeičia – Lietuvoje ir toliau fiksuojamas
spartus darbo kašto augimas, o darbo našumo
augimas nei iš tolo tam neprilygsta. Per pastaruosius
dešimt metų pajamos Lietuvoje išaugo 101 proc., o
darbo produktyvumas 29,4 proc., taigi, Lietuvos
pramonės konkurencingumas matuojamas skirtumu
tarp šių pokyčių sumažėjo 71,7 proc. ir tai yra vienas
prasčiausių rodiklių ES.

Bendrai, teigiamus pramonės lūkesčių indekso
rezultatus taip pat lemia Lietuvoje sparčiai įsibėgėjęs
vakcinavimo procesas bei artimiausiu metu
įsigaliosiantis „galimybių“, o po to ir „žaliasis“ pasas.
Lietuvoje 30,2 proc. gyventojų yra bent dalinai
vakcinuoti, o greitesnį nei Lietuva vakcinacijos tempą
tarp ES šalių turi tik Malta ir Vengrija. Vilimasi, kad
„galimybių“ paso įsigaliojimai leis atverti ekonomiką
dar plačiau, o tai padidins ekonomikos augimą per
didesnį vidaus vartojimą.

2020 m. Lietuvoje buvo fiksuotas didžiausias
investicijų srauto smukimas nuo 2009 m. ir siekė 19
proc. Tai lems, kad 2021 m. darbo našumo augimas
toliau išliks mažas, o darbo rinkoje vyraujantis
struktūrinis nedarbas bei darbuotojų trūkumas toliau
sudarys paskatas sparčiam darbo užmokesčio augimui,
todėl pastaroji problema 2021 m. toliau gilės.

Apdirbamosios pramonės sektorių lūkesčių indeksas
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Apdirbamosios gamybos sektorines tendencijas
antrąjį šių metų ketvirtį galima suskirstyti į tris
grupes:
•

•

•

Spartus
augimas
prognozuojamas
kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių
gamybos ir guminių ir plastikinių gaminių
gamybos sektoriuose.
Nuosaikus
augimas
prognozuojamas
daugumoje pramonės šakų: baldų, chemikalų
ir chemijos produktų, metalo gaminių,
medienos, tekstilės ir kitų nemetalo produktų
gamybos sektoriuose.
Nežymus susitraukimas arba status quo
situacijos palaikymas prognozuojamas maisto
ir ypač drabužių gamybos sektoriuose.

Septyniose iš dešimt pagrindinių pramonės šakų
pramonės lūkesčiai, lyginant su praeitų metų
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atitinkamu ketvirčiu, yra žymiai geresni. Pramonės
lūkesčiai ypatingai pagerėjo elektronikos, plastiko
pramonės ir tekstilės gaminių pramonės šakose.
COVID-19 pandemijos laikotarpiu gyventojų vartojimo
įpročiai dėl visame pasaulyje taikytų karantino
priemonių reikšmingai keitėsi. Vienas iš didžiausių šio
gyventojų vartojimo pokyčio padarinių – stipriai
išaugusi elektronikos, t. y. įvairių kompiuterių,
telefonų, elektroninių ir optinių gaminių paklausa.
Rinkoje net susiklostė situacija, kad dėl pandemijos
netiesiogiai apriboto elektronikos pramonės gamybos
proceso, visų pirma dėl darbuotojų sergamumo, ir tam
tikrų komponentų trūkumo rinkoje bei sparčiai
išaugusios paklausos, poreikis viršijo paklausą, o tai
sukūrė paskatas tiek produkcijos kainos augimui, tiek
gamybos apimčių didinimui. Lietuvoje elektronikos
pramonė yra orientuota į eksportą, todėl ši sritys yra
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ypatingai priklausoma nuo pokyčių eksporto rinkose.
Metinė pramonės produkcija šioje šakoje 2020 m.
buvo 245 proc. didesnė, lyginant su 2015 m., o vien tik
per pastaruosius metus išaugo 18,8 proc., lyginant su
2019 m. 2021 m. II ketvirtį elektronikos pramonė
toliau išlaikys sparčius augimo tempus.

COVID-19 nukentėjo netgi labiau nei kultūros
sektoriaus, arba kitų kontaktinių paslaugų sektoriai.
Tačiau šiuo metu pradeda vyrauti pozityvios nuotaikos
ir šiai sričiai prognozuojame nežymų augimą antrą šių
metų ketvirtį.
Guminių ir plastikinių gaminių gamybos pramonės
šaka labiau orientuota į tarpinių produktų gamybą,
todėl ypatingai priklauso nuo situacijos kitose
pramonės šakose. Pandemijos laikotarpiu tarpinių
produktų gamyba dėl bendros stagnacijos pramonės
sektoriuje taip pat iš esmės neaugo, o vidutiniu
laikotarpiu pramonės produkcijos apimtis padidėjo 30
proc., lyginant su 2015 m. 2021 m. daugumoje
pramonės šakų fiksuojamas spartus paklausos
augimas, todėl šiame tampriai su kitomis pramonės
šakomis
susijusiame
segmente
taip
pat
prognozuojamas augimas.

Tekstilės pramonėje situacija priešinga. COVID-19
pandemijos metu tekstilės vartojimas, kaip ir drabužių
vartojimas, tik mažesne apimtimi stipriai smuko.
Tekstilės pramonės įmonės susidūrė su krentančia
paklausa ir mažėjančiu užsakymų skaičiumi. Tačiau
įsibėgėjęs vakcinavimo procesas bei karantino
ribojimų laisvinimas vėl didina tekstilės ir drabužių
pramonės produkcijos paklausą. Tekstilės pramonės
produkcija 2020 m. buvo tik 20 proc. didesnė, lyginant
su 2015 m., o lyginant su 2019 m. netgi susitraukė 4,6
proc.
Tačiau Lietuvos tekstilės pramonė neišsiskiria ES
kontekste, kadangi visoje ES tekstilės pramonė nuo

LŪKESČIŲ INDEKSO KOMPONENTŲ DINAMIKA
GAMYBA IR GAMYBOS PAJĖGUMAI
Gamybos apimčių per pastaruosius tris praėjusius mėnesius indeksas
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Gamintojų pateikti gamybos apimčių per
pastaruosius tris mėnesius duomenys atspindi
antrosios pandemijos bangos poveikį pramonės
šakoms – 2020 m. pabaigoje ir 2021 m. pradžioje
vyravo neigiamos nuotaikos dėl ateities, nes
pandemijos išplitimas Lietuvoje buvo vienas didžiausių
pasaulyje.
Bendras pastarųjų trijų mėnesių gamybos apimčių
indeksas yra neigiamas ir siekia tik 44 punktus, o
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lyginant su 2020 m. pabaiga sumažėjo 9 proc.
Gamybos apimtys per pastaruosius tris mėnesius buvo
reikšmingai sumažėjusios chemikalų, nemetalų,
tekstilės, drabužių ir maisto sektoriuose (3 pav.), o tuo
tarpu elektronikos, metalo ir plastiko pramonės
šakose gamybos apimtys toliau didėjo.
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Gamybos apimčių prognozių artimiausiems trims mėnesiams indeksas
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Lietuvos pramonės sulėtėjimas per antrą pandemijos
bangą buvo trumpalaikis. Suvaldžius antrosios
pandemijos bangos išplitimą Lietuvoje bei
svarbiausia ES ir trečiųjų šalių rinkoms grįžtant į
augimo kelią, augančią paklausą jaučia visa Lietuvos
pramonė. 2021 m. II ketvirtį Lietuvos pramonės
įmonių vadovų apklausos nuomone, apdirbamosios
gamybos apimtys didės visose pramonės šakose.
Pagrindinė to priežastis yra atsigavimas Lietuvos
eksporto rinkose. 2021 m. kovo mėnesį pirmą kartą
per pastaruosius šešis mėnesius pirkimo vadybininkų
indeksai (IHS Markit PMI) tapo teigiami, rodantys, kad
visa euro zonos ekonomika grįžta į augimo kelią. Šį
atsigavimą lemia išaugusi pasaulinė produktų paklausa
ir ją sekantis didžiųjų ES ekonomikų pramonės
produkcijos augimas, kuris netiesiogiai jaučiamas ir
Lietuvos įmonėse.
Gamybos apimčių prognozių duomenis rodo, kad
pramonės produkcija artimiausiais mėnesiais
labiausiai augs elektronikos, guminių ir plastikinių
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gaminių, chemikalų ir kitų nemetalų pramonės
šakose (4 pav.).
Chemikalų ir chemijos pramonės produkcijos gamybos
augimas išlieka aukštas antrą ketvirtį iš eilės. Lietuvoje
dalis chemijos įmonių prisitaikė prie pandemijos
poreikių ir pradėjo gaminti cheminius reagentus, kurie
itin paklausūs pandemijos laikotarpiu. Chemijos
pramonės šaka yra antra pagal dydį Lietuvos
pramonės struktūroje (sudaro 10,8 proc. visos
Lietuvos pramonės), todėl sėkmingas šios srities
gamybos augimas reikšmingai veikia visą Lietuvos
ekonomiką.
Medienos (6,1 proc.) ir baldų pramonės (9,9 proc.)
šakos Lietuvoje sudaro 16 proc. visos pramonės
produkcijos. Metų pradžioje gamybos apimčių
prognozės abiejose šiose pramonės šakose buvo
neigiamos, tačiau situacija visų pirma dėl ES pramonės
atsigavimo
pasikeitė
ir
artimiausiu
metu
prognozuojamas spartus produkcijos augimas.
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Eksporto prognozių artimiausiems trims mėnesiams indeksas
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Lietuvos statistikos departamento duomenys rodo,
kad metų pradžia eksportuojančioms įmonėms buvo
gera. 2021 m. pirmą ketvirtį lietuviškos kilmės
produktų eksportas 8,5 proc. viršijo 2020 m.
duomenis.
Eksporto prognozių vertinimas rodo, kad 2021 m. II
ketvirtis toliau bus sėkmingas eksportuojančioms
įmonėms ir eksporto tempai toliau augs. Eksporto
prognozių indekso reikšmė yra 62 punktai ir yra
reikšmingai aukštesnė už kritinę 50 punktų ribą.
Teigiamos perspektyvos numatomos 8 iš 10 pramonės
šakų, o bloga situacija išlieka tik drabužių ir kitų
nemetalo mineralinių produktų gamybos sektoriuose.
Pagrindinis lietuviškos produkcijos paklausos šaltinis
yra atsigaunanti euro zonos pramonė, kuri auga jau
dešimtą mėnesį iš eilės, o pastaruosius du mėnesius
augimo tempas viršija pastarųjų dviejų dešimtmečių
rekordus. Tiek Vokietijoje, tiek Prancūzijoje augimo
tempai kovo ir balandžio mėnesiais išlieka ypatingai
aukšti, o tai didina ir lietuviškos, ypač tarpinės,
produkcijos paklausą.

8

Masinis tarptautinės prekybos deglobalizacijos
procesas, priešingai nei buvo tikimasi ekspertų,
neprasidėjo, tačiau trumpėjančios tiekimo grandinių
tendencijos pastebimos atskirų pramonės šakų lygiu.
Lietuvos elektronikos, chemijos bei plastikų pramonė
išties jaučia užsakymų lygio iš partnerių ES augimą.
Pavyzdžiui, iki pandeminiu laikotarpiu diagnostinių ir
laboratorinių reagentų Lietuvos eksportas siekė apie
50 mln. Eur per mėnesį, o 2020 m. pabaigoje buvo
pasiekęs 250 mln. Eur piką. Šie reagentai sudaro
didžiąją dalį chemijos pramonės eksporto.
Ilguoju laikotarpiu galima tikėtis, kad didžiosios ES
valstybės įdės daugiau pastangų ES viduje vystyti
gyvybiškai svarbias pramonės šakas, kaip farmacijos
pramonę, siekiant išlaikyti kritinės produkcijos tiekimo
nepriklausomumą nuo trečiųjų šalių, o Lietuvos
pramonės įmonėms tai bus proga plėsti savo svarbą ES
tiekimo grandinėse.
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DARBO RINKA
Darbuotojų skaičiaus indeksas
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Darbuotojų poreikis pramonės įmonėse antrąjį 2021
m. ketvirtį toliau augs. Spartesnio darbuotojų
skaičiaus augimo tikimasi visose pramonės šakose,
išskyrus chemijos pramonę, kurioje augimas jau
pastarąjį pusmetį buvo itin spartus. Iš viso Užimtumo
tarnyboje balandžio mėnesį buvo registruota 40 tūkst.
laisvų darbo vietų, apie 20 proc. jų - pramonės
sektoriuje.
Apklausos duomenimis, 46 proc. įmonių nurodo, kad
daugiausiai trūksta jaunų specialistų ir inžinierių, 24
proc. – aukščiausios kvalifikacijos ir didelę patirtį
turinčių specialistų, apie 22 proc. – nekvalifikuotų
darbuotojų ir tik 8 proc. nurodo, kad darbuotojų
pakanka.
Pramonės šakų lygiu didžiausias darbuotojų poreikis
bus jaučiamas elektronikos, plastikų, metalų ir baldų
pramonės šakose.
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7 pav. Šaltinis Lietuvos pramonininkų konfederacijos narių
apklausa (N-47)

Priežastys lemiančios spartų darbuotojų poreikio
augimą iš esmės yra didėjantis užsakymų skaičius.
Vidutinė pramonės įmonių turimų užsakymų eilė šiuo
metu yra 3,6 mėnesio, o tai yra didžiausia reikšmė per
pastarąjį dešimtmetį. Tai atspindi ne tik stipriai
išaugusias gamybos apimtys, tačiau ir tam tikrų žaliavų
bei žmogiškųjų išteklių trūkumą. Šios priežastys
neleidžia didinti gamybos apimčių norimais tempais ir
lemia ilgėjančią užsakymų eilę. 2020 m. dėl
ekonominio neapibrėžtumo kritusios investicijos
prisidėjo prie gamybos modernizavimo sulėtėjimo.
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PRODUKCIJOS KAINA
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*Didesnė indekso reikšmė rodo kainų augimą.

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
produkcijos kainos auga visose pramonės šakose.
Pardavimo kainų indekso duomenys rodo, kad
pardavimo kainos toliau augs visose pramonės
šakose, o chemijos ir plastikų pramonės šakose
tikimasi didžiausio augimo nuo 2015 m.
Pagrindinės trys priežastys lemiančios bendrą
pardavimų kainų augimą yra visame pasaulyje
stebimas žaliavų kainų augimas, trikdžiai logistikos
grandinėse bei spartus paklausos ir ekonomikų
atsigavimas visame pasaulyje.
Pavyzdžiui, metalų pasiūla nespėja vytis paklausos, o
tai stipriai didina šių žaliavų kainas. „S&P GSCI
pramoninių metalų kainų“ indekso reikšmė yra
didžiausia per pastaruosius dešimt metų2. Pasaulį

1

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
signalizuoja,
kad
remiantis
Lietuvos
statistikos
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ištikusi puslaidininkių krizė yra kitas pavyzdys, kuris
iliustruoja, kad žaliavų paklausai viršijant pasiūlą ne tik
sparčiai auga kainos, bet neretai dėl to mažėja
gamybos apimtys. Tai rodo tokių gamybos įmonių,
kaip „Ford Motor Co.“, „Nissan Motor Co.“ ir
„Volkswagen AG“ pavyzdžiai.
Trikdžiai logistikos grandinėse taip pat turi reikšmingą
poveikį ne tik gamybos laikui, tačiau ir kainai. Viena iš
kainos augimo dedamųjų yra dideli transporto jūrų
konteineriais kaštai iš Azijos šalių į Lietuvą ar kitas
Šiaurės Europos šalis.
Spartus pramonės produkcijos paklausos augimas bei
prekių trūkumas paskatino kalbas apie didelės
infliacijos riziką. Dauguma valstybių toliau vykdo
ekspansyvią fiskalinę politiką orientuotą į paklausos
skatinimą. Tačiau dėl asimetriško pandemijos poveikio
ekonomikai, kai vieni ūkio sektoriai yra žymiai labiau
paveikti nei kiti, susiklostė situacija, kad stebimas tik
produktų, o ne paslaugų kainų augimas, todėl infliacija
gali formuotis tam tikrose prekių grupėse. Tokią
infliaciją bus sunku pamatyti bendrame vartotojų

departamento apklausų duomenimis, kainų augimas
mažina pramonės įmonių konkurencingumą, o papildoma
finansinė nauda gaunama dėl didesnės prekių kainos
neatperka pardavimo apimčių sumažėjimo. Pastebėtina,
kad ši ryšys galioja tik apdirbamajai pramonei bendrai, o ne
konkrečiai situacijai.
2
Detalūs
duomenys
prieinami
čia:
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/commodities/
sp-gsci-industrial-metals/#overview
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kainų indekse, kadangi jis apima ne tik produktų, bet ir
paslaugų kainas.

Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau - MTEPI) veiklos vykdymas įmonėse
Lietuvos įmonės pagal MTEPI veiklą atsilieka nuo kitų
ES įmonių. Iš viso Lietuvos verslas per metus MTEP
veikloms skiria 0,43 proc. BVP, tuo tarpu ES vidurkis
1,46 proc. BVP. Siekiant išsiaiškinti MTEPI veiklų
išplitimo mastą gamybos įmonėse taip pat buvo
įtraukti klausimai susiję su MTEPI. Tik 23 proc.
respondentų įvardino, kad jokių MTEPI veiklų
nevykdo, tačiau net 41 proc. nurodė, kad diegia arba
kuria inovacijas, 22 proc. vykdo eksperimentinę plėtrą,
o 14 proc. mokslinius tyrimus.
Net 79 proc. įmonių MTEPI veiklas vykdo iš savo
biudžeto, o tik likę 21 proc. naudojasi įvairiomis
Valstybės ir ES lėšų pagalbos priemonėmis. Daugiausia
(27 proc.) įmonių nurodo, kad geresnė įmonės
finansinė situacija paskatintų įmones vykdyti MTEPI
veiklas. Tačiau valstybė taip pat gali imtis proaktyvių
veiksmų, siekiant paskatinti šių veiklų įgyvendinimą.
Visų pirma net 29 proc. respondentų nurodo, kad
MTEP lengvatos išplėtimas, tyrėjų darbo užmokesčio
subsidijavimas ar kitos mokestinės paskatos būtų
svarbus postūmis vykdyti MTEPI veiklas. 12 proc.
respondentų nurodo, kad didesnės valstybės išlaidos
MTEP veikloms ir didesnis universitetų dėmesys
taikomiesiems, o ne fundamentiniams tyrimams būtų
svari paskata. Tik 7 proc. respondentų nurodė, kad
jokios paskatos nereikalingos MTEPI veiklų vykdymui.

9 pav. Šaltinis Lietuvos pramonininkų konfederacijos narių
apklausa (N-47)

MTEPI politikos srityje valstybė turi daug svertų daryti
įtaką verslo sprendimui investuoti į MTEPI. Didesnės
investicijos į MTEPI galėtų prisidėti prie pramonės
įmonių modernizavimo ir atitinkamai darbo našumo
augimo, kuris pastaraisiais metais išlieka per mažas.

10 pav. Šaltinis Lietuvos pramonininkų konfederacijos narių
apklausa (N-47)
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PRIEDAS. Statistinis ryšys tarp PLI ir pramonės sukuriamos pridėtinės vertės
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 tinkamu, siekiant
prognozuoti pramonės sektoriaus ateitį.
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Ryšys tarp Pramonės lūkesčių indekso ir pramonės
sukuriamos pridėtinės vertės
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