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SUMMARY    
The digital transformation in the manufacturing sector is rapidly accelerating and countries around the world are already talking 
not only about Industry 4.0, but also about the upcoming fifth and sixth industrial revolutions. Digitalization is changing the way 
products are designed, manufactured, used and maintained. Digitalization is also changing the way how supply chains operate 
and allows companies to reduce their negative impact on the environment. All of this is ultimately linked to increased business                        
competitiveness, productivity, innovation and rising wages.

Lithuania was one of the first EU countries to develop its own Industry Digitalization Roadmap 2020-2030, which outlines the      
country’s industrial development trends and objectives. The need to monitor the country’s digital transformation is high, however, 
there are currently no coherent initiatives to monitor the digitization of industry.

Responding to this need, the Aggregate Manufacturing Digitalisation Index 2022 was initiated. The index is based on two different 
components: 1) Manufacturing Digitization Index (lagging indicator) combines 47 different indicators and reflects Lithuania’s actual 
position compared to EU countries in the context of digital industrial transformation; 2) Manufacturing Digitization Confidence        
Index (leading indicator), which reflects the expectations of Lithuanian manufacturing companies in the context of business digitization 
and short-term development trends.

The information contained in the study can be used to monitor processes and trends in industrial digitalization, to make decisions 
on the deployment of digitalization technologies in industrial enterprises and, in particular, to improve the policy on industrial             
digitalization to build a competitive economy. Based on the results of the study, the document presents recommendations for public 
interventions in the fields such as human capital, public digitization support and digital infrastructure. Also, the document identifies 
the different manufacturing sectors and the different technological areas where their further development is necessary.

The results of the analysis show, that the actual level of digitization of the Lithuanian manufacturing sector is moderate in the EU 
context, and the ecosystem for digitization is still not fully developed. However, despite the various challenges that the industry is 
currently facing, its expectations for digitization are very positive. In 2022, manufacturing companies will further implement their 
digitization initiatives and the volume of digital transformation will be higher, compared to 2021.

According to available data, Lithuania is currently lagging behind the EU in technological areas such as big data analytics, 3D          
printing and robotics. In the latter category Lithuania ranks particularly low, which is due to the low level of industrial robotics use 
- the country’s industry ranks only 20-22 among the 27 EU countries. Despite this, Lithuanian manufacturing sector scored more in 
technological areas such as cloud computing, IoT and artificial intelligence, compared to the average of the EU.

In the Lithuanian context, the most digitized sectors are those in the engineering industry, while in the EU context the best                  

performers are traditional manufacturing sectors such as food, textiles, wood or paper.

2022



Turinys
Įvadas � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8

I  Skaitmeninė pramonės transformacija   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  9
I  Lietuvos apdirbamosios pramonės perspektyva   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �10
I  Motyvacija rengti Suminį pramonės skaitmeninimo indeksą   �  �  �  �  �  �  � 11

1. Pramonės skaitmeninimo indeksas� � � � � � � � � � � 13
1�1� 1�1� Apibendrinti PSI rezultatai   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �14
1.2. Lietuvos pozicijos pagal atskiras PSI sub-kategorijas ir rodiklius �  �  �  �15
1.3. Europos pasirengimas pramonės skaitmeninimui   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �17

2. Pramonės skaitmeninimo įtaka � � � � � � � � � � � � � � 19
2.1. Pramonės skaitmeninimą įgalinanti aplinka ir technologijų naudojimas 20
2.2. Pramonės konkurencingumas   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �21

2.2.1. PSI ir Bendroji pridėtinė vertė, tenkanti vienam darbuotojui .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
2.2.2. PSI ir apyvarta, tenkanti vienam darbuotojui   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

2.3. Pramonės skaitmeninimas ir žmogiškasis kapitalas  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �23
2.3.1. Pramonės skaitmeninimas ir aukštųjų technologijų profesijų užimtumas .  . 23
2.3.2. Pramonės skaitmeninimas ir darbuotojų IRT įgūdžių tobulinimas .  .  .  .  .  . 25

2.4. Pramonės skaitmeninimas ir žalioji transformacija  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �25

3. Palyginimas su Lietuvos pramonės skaitmeninimo 
kelrodyje 2020-2030 pasirinktomis valstybėmis  � � � 28

4. Skaitmeninimą įgalinanti aplinka � � � � � � � � � � � � � 31
4�1� Įgūdžiai  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �32

4.1.1. Apdirbamojoje pramonėje įdarbinti IRT specialistai .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
4.1.2. Įmonės, kurios suteikė mokymus savo darbuotojams, siekiant tobulinti jų IRT 

įgūdžius  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
4.1.3. Įmonės, neturėjusios problemų užpildyti laisvų darbo vietų, kurios reikalavo 

IRT įgūdžių   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
4.1.4. STEM absolventai .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
4.1.5. Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių apibendrinimas  .  .  .  .  .  .  .  . 36

4.2. Ryšių infrastruktūra ir paslaugos  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �36
4.2.1. Interneto prieiga .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
4.2.2. 5G skverbtis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
4.2.3. Prieiga prie skaitmeninės infrastruktūros  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
4.2.4. Ryšiai tarp mašinų (M2M) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39

4.3. Bendradarbiavimas �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �40



4.3.1. Įmonės, bendradarbiaujančios su verslo įmonėmis, nepriklausančiomis 
įmonės grupei  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41

4.3.2. Įmonės, bendradarbiaujančios su konsultantais, komercinėmis laboratorijomis 42
4.3.3. Įmonės, bendradarbiaujančios su universitetais, aukštojo mokslo institucijomis 42
4.3.4. Įmonės, bendradarbiaujančios su valdžia, viešais ar privačiais tyrimų institutais . 43
4.3.5. Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių apibendrinimas  .  .  .  .  .  .  .  . 44

4.4. Investavimas  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �44
4.4.1. Investicijos į mašinas ir įrenginius .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
4.4.2. Investicijos į programinę įrangą  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
4.4.3. Investicijos į inovacijas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
4.4.4. Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių apibendrinimas  .  .  .  .  .  .  .  . 47

4.5. Inovacijų diegimas   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �48
4.5.1. Inovacijos gamybos srityje.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
4.5.2. Inovacijos organizuoti procedūras ar išorinius ryšius  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
4.5.3. Inovacijos darbo atsakomybių, sprendimų priėmimo ar žmogiškųjų išteklių 

valdymo srityse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
4.5.4. Inovacijos logistikoje .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
4.5.5. Inovacijos informacijos apdorojimo ir komunikacijos srityse.  .  .  .  .  .  .  .  . 51
4.5.6. Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių apibendrinimas  .  .  .  .  .  .  .  . 52

5. Technologijų naudojimas įmonėse � � � � � � � � � � � 54
5.1. Dalinimasis informacija elektroniniu būdu  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �57

5.1.1. Ryšių su klientais valdymo sistemos, tokios kaip CRM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
5.1.2. Įmonės išteklių planavimo (ERP) įrangos paketai, skirti dalintis informacija 

tarp skirtingų verslo funkcinių sričių .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
5.1.3. Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių apibendrinimas  .  .  .  .  .  .  .  . 61

5.2. Integracija su tiekėjais/klientais, tiekimo grandinės valdymas   �  �  �  �  �62
5.2.1. Verslo procesai, automatiškai susieti su tiekėjais ir/ar vartotojais .  .  .  .  .  . 62
5.2.2. Sąskaitų faktūrų, tinkamų automatizuotam procesui, siuntimas ir gavimas . 63
5.2.3. Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių apibendrinimas  .  .  .  .  .  .  .  . 65

5.3. Debesų kompiuterija   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �65
5.3.1. Įmonės, perkančios debesų kompiuterijos programinės įrangos paslaugas 67
5.3.2. Įmonės, perkančios debesų kompiuterijos infrastruktūros paslaugas .  .  .  . 68
5.3.3. Įmonės, perkančios debesų kompiuterijos platformos paslaugas .  .  .  .  .  . 69
5.3.4. Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių apibendrinimas  .  .  .  .  .  .  .  . 69

5.4. Didieji duomenys  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �70
5.4.1. Įmonės, analizuojančios didžiuosius duomenis iš išmanių įrenginių ar jutiklių 71
5.4.2. Įmonės, analizuojančius didžiuosius duomenis įmonės viduje  .  .  .  .  .  .  . 71
5.4.3. Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių apibendrinimas  .  .  .  .  .  .  .  . 72

5.5. 3D spausdinimas  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �73
5.5.1. Įmonės, naudojančius nuosavus 3D spausdintuvus   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74
5.5.2. Įmonės, naudojančios 3D spausdinimą parduodamoms prekėms, išskyrus 

prototipus ar modelius .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
5.5.3. Įmonės, naudojančios 3D spausdintuvus parduodamiems prototipams ar 

modeliams .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
5.5.4. Įmonės, naudojančios 3D spausdinimą prototipams ar modeliams vidiniam 

naudojimui .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76
5.5.5. Įmonės, naudojančios 3D spausdinimą produktams, kurie bus naudojami 



įmonės gamybos procese, išskyrus prototipams ar modeliams .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
5.5.6. Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių apibendrinimas  .  .  .  .  .  .  .  . 78

5.6. Robotika   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �78
5.6.1. Įmonės, naudojančios industrinius robotus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79
5.6.2. Įmonės, naudojančios paslaugų robotus   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80
5.6.3. Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių apibendrinimas  .  .  .  .  .  .  .  . 81

5.7. Daiktų internetas (IoT)   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �82
5 . 7 . 1 .  Įmonės, naudojančios sensorius ar RFID žymas stebėti ar automatizuoti 

produkcijos procesus, valdyti logistiką, stebėti produkcijos judėjimą  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .83
5.7.2. Įmonės, naudojančios išmanius skaitiklius, lempas, termostatus, siekiant 

optimizuoti energijos suvartojimą įmonės patalpose   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84
5.7.3. Įmonės, naudojančios jutiklius, RFID ar IP žymas arba internetu valdomas kameras, 

kad pagerintų klientų aptarnavimą, stebėtų klientų veiklą arba pasiūlytų jiems individualizuotą 
patirtį .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   85

5.7.4. Įmonės, naudojančios judėjimo arba priežiūros jutiklius, kad stebėtų transporto 
priemonių ar gaminių judėjimą, siekiant įgyvendinti priežiūrą, atsižvelgiant į būklę .  .  .  .  .  . 86

5.7.5. Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių apibendrinimas  .  .  .  .  .  .  .  . 86
5.8. Dirbtinis intelektas   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �87

5.8.1. Įmonės, naudojančios DI sistemas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
5.8.2. Įmonės, naudojančios DI technologijas savo gamybos procesuose   .  .  .  . 89
5.8.3. Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių apibendrinimas  .  .  .  .  .  .  .  . 90

5.9. Elektroninė komercija �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �91
5.9.1. Įmonės, turėjusios e-komercijos pardavimų ir įmonės, perkančios internetu 91
5.9.2. Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių apibendrinimas  .  .  .  .  .  .  .  . 93

5.10. Interneto naudojimas ir saugumas   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �93
5.10.1. Įmonės, įdarbinančios asmenis, kuriems verslo tikslais buvo suteiktas 

nešiojamasis įrenginys, leidžiantis prisijungti prie interneto mobiliojo telefono ryšio tinklais  . 94
5.10.2. Įmonės, naudojančios bet kokias IRT saugumo priemones  .  .  .  .  .  .  .  . 94
5.10.3. Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių apibendrinimas .  .  .  .  .  .  .  . 95

6. Technologijų taikymas pagal atskirus                 
apdirbamosios pramonės sektorius � � � � � � � � � � � � 97

6.1. Maisto, gėrimų ir tabako sektorius (C10-12)  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 100
6.2. Tekstilės, drabužių, odos ir susijusių gaminių gamybos sektorius (C13-15) 101
6.3. Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamybos 

sektorių (C16-18)   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 103
6.4. Kokso, rafinuotos naftos, chemijos ir pagrindinių farmacijos produktų, gumos 

ir plastikų, kitų nemetalinių mineralinių produktų gamybos sektorius (C19-23) �  �  � 104
6.5. Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamybos 

sektorius (C24-25)  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 106
6.6. Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektorius (C26) 108
6.7. Niekur kitur nepriskirtos elektros įrangos, mašinų ir įrangos gamybos 

sektorius (C27-28) �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 109
6.8. Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, kitos transporto 

įrangos gamybos sektorius (C29-30)  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 110



6.9. Baldų gamybos ir kitos gamybos, mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo 
sektorius (C31-33) �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 112

7. Skirtingų Lietuvos apdirbamosios pramonės    
sektorių palyginimas tarpusavyje � � � � � � � � � � � � � 114

8. Pramonės skaitmeninimo lūkesčiai � � � � � � � � � � 117
8.1. Pramonės skaitmeninimo lūkesčių indeksas  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 118

8.1.1. Pramonės skaitmeninimo kontekstas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 118
8.1.2. Pramonės skaitmeninimo iniciatyvos 2021 m..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 121
8.1.3. Pramonės skaitmeninimo lūkesčiai 2022 m.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123

8.2. Apdirbamosios pramonės skaitmeninimo ekosistema   �  �  �  �  �  �  �  � 127
8.2.1. Veiksniai, kurie daro įtaką Lietuvos apdirbamosios pramonės skaitmeninimo 

procesams .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 129
8.2.2. Viešosios paramos priemonės   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130
8.2.3. Žmogiškasis kapitalas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132
8.2.4. Skaitmeninės transformacijos ekosistema   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 134
8.2.5. Kiti skaitmeninimui įtaką darantys veiksniai .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 137

9. Suminis pramonės skaitmeninimo indeksas     
2022 m.  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 138

9.1. Pagrindinės išvados   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 140
9.2. Rekomendacijos   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 150

Priedas I � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 153

Priedas II� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 154

Priedas III � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 156

Priedas IV � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 158

Šaltiniai � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 160



Įvadas



9

I  Skaitmeninė pramonės transformacija

Technologinės pažangos dėka pramonės sektorius per pastaruosius 250 metų patyrė didžiulių pokyčių.     
Pradedant garo mašinos įgalinta mechanizacija (Pramonė 1.0), elektrifikacija, surinkimo linijos atsiradimu 
ir masine gamyba (Pramonė 2.0) bei pramoninių robotų paplitimu ir automatizuota gamyba (Pramonė 
3.0)  pramonės sektorius patiria nuolatines transformacijas, kurios lemia didesnes gamybos apimtis ir 
efektyvumą, mažesnę produkcijos kainą, didesnę prekių įvairovę, didėjantį darbo užmokestį ir pan.

Šiuo metu pramonės sektorius išgyvena dar vieną, ketvirtąją, technologinės pažangos bangą – naujų                    
skaitmeninių pramonės technologijų plėtrą. Naujausią pramonės transformaciją lemia devyni esminiai 
technologiniai pasiekimai (pav. 1.).

pav. 1. Pagrindinės technologijos, kurios transformuoja pramonės sektorių. Šaltinis: European Court of Auditors

Atsižvelgiant į šią technologinę plėtrą skaitmeninių technologijų srityje, Vokietijoje 2011 m. iškilo nauja Pra-
monė 4.0 koncepcija. Pramonė 4.0, įvardinama kaip ketvirtoji pramonės revoliucija, yra labai plati sąvoka, 
naudojama pramonės bei susijusiuose sektoriuose, pagrįsta technologijų, leidžiančių sukurti pažangių, au-
tonominių ir decentralizuotų gamyklų bei integruotų produktų ir paslaugų ekosistemas, integracija.

Pagrindas naujai skaitmeninei revoliucijai yra skirtingų įrenginių ir technologijų sujungimas tarpusavyje 
bei galimybė realiuoju laiku gauti visą reikiamą informaciją apie visus verslo veiklos procesus. Visa tai 
įmonėms gali suteikti galimybę koreguoti ir optimizuoti verslo veiklos elementus atsižvelgiant į įvairius 
kriterijus, pvz. įmonės sąnaudas, išteklių prieinamumą ar jų naudojimą, darbo jėgos prieinamumą ir pan. 
Tam, kad įmonės galėtų pasinaudoti skaitmeninių technologijų teikiamais privalumais, sėkminga plačia-
juosčio ryšio plėtra įmonėse yra būtina sąlyga, kad informacija galėtų sklisti realiuoju laiku, o įrenginiai bei 
žmonės būtų sujungti į bendrą ekosistemą.

Technologinių pokyčių kontekste, Europos investicijų banko (EIB) vertinimu, pramonės skaitmeninimas 
nėra tiesiog IRT sistemų ir įrangos įsigijimas. Skaitmeninių technologijų taikymas yra kur kas platesnis 
procesas, susijęs su esminiais verslo veiklos pokyčiais šiose sferose:

· Procesai. Skaitmeninimas apima gamybos automatizavimo didinimą bei įgalina įvairių  simuliacijų 
ir duomenų analitikos integraciją į įvairius verslo procesus ir tiekimo grandines. Dėl šios priežasties, 
per visą produkto gyvavimo ciklą nuo jo projektavimo iki pateikimo klientui galima pasiekti didelį ir 
nuolatinį našumo ir išteklių naudojimo efektyvumo padidėjimą. 
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· Produktai. Plėtojantis daiktų interneto technologijai, skaitmeninimas įžengia į produktų sritį, kai 
IRT technologijos yra įtraukiamos į įvairių tipų produktus. Tokio proceso pavyzdžiais yra autono-
miniai automobiliai, nešiojami įrenginiai ar išmanioji buitinė technika.

· Verslo modeliai. Skaitmeninimas stipriai veikia vertės kūrimo grandines bei ištrina ribas tarp pro-
duktų ir paslaugų. Išmanieji ir sujungti produktai tiek skatina klientų elgsenos pokyčius, tiek prie jų 
prisitaiko, todėl  kyla   poreikis   bendrai kuriamiems   individualizuotiems  produktams   bei   paslau-
goms.1

Siekiant išlaikyti ir padidinti įmonių konkurencingumą Lietuvoje ir Europoje, pramonės įmonės privalo 
būti atviros skaitmeninei transformacijai ir jos siūlomoms galimybėms. Tyrimai rodo, kad produkcijos ir 
paslaugų skaitmeninimas Europos pramonės įmonėms kas metus sukurs papildomus €110 mlrd. pajamų. 
Kiti tyrimai rodo, kad vien tik sėkminga skaitmeninių technologijų integracija į gamybos vertės kūrimo 
grandines sektoriui iki 2030 m. turėtų padėti paaugti 15 – 20 %.2  

I  Lietuvos apdirbamosios pramonės perspektyva

Lietuvos apdirbamoji pramonė yra vienas iš pagrindinių šalies ekonominį augimą skatinančių sektorių. 
Nuo pat pasaulinės finansų krizės Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonės (be rafinuotų naftos produk-
tų gamybos), nepaisant COVID-19 sukeltų trikdžių, sugebėjo nuosekliai didinti gamybos apimtis ir 2021 
m. pasiekė rekordinius €20,4 mlrd. Didėjančias gamybos apimtis sektorius sugeba išlaikyti stiprindamas 
savo veiklą įvairiose eksporto rinkose. Sėkmingai įsitraukus į tarptautines gamybos vertės grandines, pra-
moninės prekės sudaro daugiau nei 80 % Lietuvos prekių ir paslaugų eksporto. Pastarojo meto sėkmingas 
pramonės veikimas lemia tai, kad sektoriuje, kuriame veikia virš 8 tūkst. įmonių ir kuris įdarbina daugiau 
nei 200 tūkst. darbuotojų, sukuriama apie 20 % šalies BVP. 

Visgi, nuosekliam pramonės sektoriaus augimui kyla vis daugiau trumpojo ir ilgojo laikotarpių ekonominių, 
socialinių bei aplinkosauginių iššūkių, kurie tarpusavyje yra stipriai persipynę, veikia ir sustiprina vieni ki-
tus:

· Lietuvos apdirbamosios pramonės sektoriaus produktyvumas nuosekliai auga, tačiau augimo 
tempai yra nepakankami, o šalies rezultatai stipriai atsilieka nuo ES vidurkio. Eurostat duomenimis, 
2010 m. bendroji pridėtinė vertė, tenkanti vienam Lietuvos apdirbamosios pramonės sektoriuje 
dirbančiam asmeniui, siekė €14 tūkst., tuo tarpu 2019 m. šis rodiklis pasiekė €25 tūkst. Visgi, Ben-
drijos vidurkis pagal šį rodiklį 2019 m. siekė €66,3 tūkst., taigi Lietuva nuo ES atsilieka 2,6 karto. 
Be to, pagal pramonės produktyvumo rezultatus Lietuva vis dar atsilieka nuo regiono valstybių, 
kaip Estija (€30,9 tūkst.), Lenkija (€29,6 tūkst.), Čekija (€33,4 tūkst.), Vengrija (€33,1 tūkst.), Slovakija 
(€28,2 tūkst.). 

· Lietuvos apdirbamoji pramonė yra stipriai priklausoma nuo užsakomosios gamybos. Lietuvos 
statistikos departamento duomenimis, tarpinio vartojimo prekių eksportas pramonės gaminių 
struktūroje sudaro daugiau 50 %. Visgi, Europoje vis labiau plintant Pramonė 4.0 pritaikymui, 
kai įvairių šalių pramonės įmonės diegia automatizavimo ir robotizavimo sprendimus, Lietuvos 
įmonės susiduria su grėsme ilgainiui prarasti sutartis ar potencialius užsakymus iš pagrindinių 
eksporto rinkų. 

· Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonės dažniausiai gamina standartinę produkciją, kuri nerei-
kalauja sudėtingų technologinių sprendimų. Atsižvelgiant į tai, vienas iš pagrindinių iššūkių (o 
drauge ir galimybių) Lietuvos apdirbamosios pramonės sektoriui yra kilti vertės kūrimo grandinėse 

1 European Investment Bank, „ Financing the digitalisation of small and medium-sized enterprises: the enabling role of digital innovation 
hubs.“ 2019 m. <https://www.eib.org/attachments/thematic/financing_the_digitalisation_of_smes_summary_en.pdf> 
2 C. Santosa, A. Mehrsaia, A. C. Barrosa, M. Araújob, E. Ares, „Towards Industry 4.0: an overview of European strategic roadmaps“. 
2017 
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didinant gaminamų produktų vertę pereinant prie sudėtingesnės gamybos, galinčios konkuruoti 
globalioje rinkoje.

· Lietuvos apdirbamoji pramonė susiduria su vis didesniais darbo jėgos iššūkiais. Lietuvos statis-
tikos departamento duomenimis, 2021 m. Lietuvos apdirbamosios pramonės sektoriuje buvo 
3,940 laisvų darbo vietų. Be to, įmonės vis dažniau pažymi, kad darbo jėgos trūkumas yra viena iš 
kertinių priežasčių, trikdančių tolimesnę verslo plėtrą. Pažymima, kad Lietuvoje trūksta tiek žemos, 
tiek ir aukštos kvalifikacijos darbuotojų, o to priežasčių yra ganėtinai daug: studijų programos 
neatitinka verslo poreikių, mažas STEM absolventų kiekis, senėjanti visuomenė, emigracija, nepa-
trauklios darbuotojų perkvalifikavimo ar kvalifikacijų kėlimo programos ir pan. 

· Kartu su augančiais darbo rinkos iššūkiais, Lietuvos apdirbamojoje pramonėje auga ir spaudimas 
didinti darbo užmokestį. 2011 m. Lietuvos pramonės įmonėse išlaidos darbo jėgai sudarė 9,5 % 
nuo įmonių išlaidų prekėms ir paslaugoms, tuo tarpu 2019 m. šis rodiklis jau siekė 17,7 %. Lietuva 
pagal šį rodiklį vis dar atsilieka nuo ES vidurkio, kuris 2019 m. siekė 21,4 %, tačiau augimo tempai 
Bendrijoje yra kur kas mažesni – 2011 m. išlaidos darbo jėgai siekė 19,2 % nuo visų išlaidų prekėms 
ir paslaugoms.  

· Atsižvelgiant į ES įsipareigojimus mažinti neigiamą įvairių ekonominių veiklų poveikį aplinkai, 
Lietuvos pramonės įmonės, siekdamos išlaikyti ir didinti savo konkurencingumą tarptautinėse rin-
kose, privalės prisitaikyti prie naujų žaliųjų rinkos poreikių. Visgi, startinę šalies poziciją žaliosios 
transformacijos kontekste galima vertinti dvejopai. Pavyzdžiui, pagal CO2 produktyvumą Lietu-
vos pramonės įmonės yra vienos iš pažangiausių visoje Bendrijoje, tačiau pagal žiedinio resursų 
panaudojimo rodiklį Lietuvos įmonės demonstruoja vienus iš prasčiausių rezultatų. 

· Nuo 2021 m. Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonės žaliavų ir įrenginių trūkumą įvardina kaip 
vieną iš kertinių veiksnių, ribojančių pramonės produkcijos gamybos apimtis. COVID-19 sukelta ir 
iki šiol besitęsianti įtampa pasaulinėse tiekimo grandinėse bei pakilusios įvairių gamybos žaliavų ir 
energijos išteklių kainos kartu su neapibrėžta geopolitine situacija artimiausiu metu turėtų daryti 
neigiamą įtaką verslų veikimo tendencijoms. 

Atsižvelgiant į Lietuvos apdirbamosios pramonės sektoriui kylančius iššūkius bei pastarojo meto apdir-
bamosios pramonės plėtros tendencijas, sektoriaus skaitmeninė transformacija yra būtina sąlyga siekiant 
didinti jo konkurencingumą bei palaikyti augimo tempus. Skaitmeninė transformacija bent iš dalies turėtų 
padėti spręsti ar sušvelninti sektoriui kylančius iššūkius bei sumažinti jų potencialų neigiamą poveikį. 

I  Motyvacija rengti Suminį pramonės skaitmeninimo indeksą

Atsižvelgiant į reikšmingus pokyčius, kuriuos šiuo metu patiria apdirbamosios gamybos sektorius, Sumi-
nis pramonės skaitmeninimo indeksas, sudarytas iš Pramonės skaitmeninimo indekso (PSI) ir Pramonės 
skaitmeninimo lūkesčių indekso (PSLI) apibrėžia rodiklių ir metodų visumą, kurie padeda išsamiai stebėti 
ir analizuoti skaitmeninės transformacijos lygį Lietuvoje ir Europoje bei prognozuoti trumpojo laikotar-
pio pokyčius šalyje. Suminio pramonės skaitmeninimo indekso, PSI ir PSLI sudarymo metodologija yra 
pateikiama atskirame dokumente „Suminis pramonės skaitmeninimo indeksas 2022: Metodologija”.

Siekis parengti Suminį pramonės skaitmeninimo indeksą yra paskatintas šių motyvų:

· Iki šiol nuoseklus Lietuvos apdirbamosios pramonės sektoriaus skaitmeninio lygio stebėjimas ir ver-
tinimas nebuvo įgyvendintas. Skirtingos organizacijos įgyvendindamos pavienes iniciatyvas įvertino 
įvairius su pramonės vystymusi susijusius aspektus, įskaitant ir skaitmeninimo padėtį,  tačiau skirtin-
gi vertinimai neleido pamatyti bendro Lietuvos apdirbamosios pramonės vaizdo bei jo santykio su 
kitomis ES šalimis.  
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· Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas (DESI) yra vienas pagrindinių skaitmeninę trans-
formaciją matuojančių rodiklių visoje ES. Visgi, dauguma rodiklių šiame indekse yra bendro pobūdžio 
ir apima įvairias ekonomines veiklas, todėl jo naudojimas pramonės kontekste nėra visiškai tinkamas. 

· Įrodymais ir duomenimis pagrįstas politikos formavimas, stebėjimas ir vertinimas yra vis labiau 
skatinamas įvairių tarptautinių institucijų, tokių kaip Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros orga-
nizacija (EBPO) ar Europos Komisija (EK). Tikimasi, kad Suminis pramonės skaitmeninimo indeksas 
prisidės prie šių principų įgyvendinimo praktiniame lygmenyje surenkant, susisteminant ir apdoro-
jant didelius duomenų rinkinius, susijusius su pramonės sektoriumi.

· 2019 m. Lietuva buvo viena iš pirmųjų valstybių tarp ES narių, kurioje buvo parengtas Lietuvos 
pramonės skaitmeninimo kelrodis 2019-2030 m., apibrėžiantis pramonės viziją, siektinus tikslus ir 
priemones, kaip tų tikslų turėtų būti siekiama. Visgi, šio kelrodžio rėmuose nebuvo suformuluota 
aiški stebėsenos sistema, o pasirinkti stebėsenos rodikliai neleidžia pilnai įvertinti šalies pramonės 
skaitmeninės transformacijos apimčių. 

· Tradiciškai, pramonės sektoriaus veiklos tendencijos ir apimtys ateityje yra prognozuojamos re-
miantis Pramonės pasitikėjimo rodikliu ar įvairiais pramonės pirkimų vadybininkų indeksais (angl.           
Purchasing Managers’ Index, PMI). Visgi, įmonių lūkesčiai skaitmeninimo srityje nėra tiriami, todėl 
yra sunku numatyti galimas pramonės skaitmeninimo tendencijas trumpuoju laikotarpiu bei stebėti 
šio proceso kaitos dinamiką.  

Tikimasi, kad Suminis pramonės skaitmeninimo indeksas padės spręsti paminėtus iššūkius ir bus naudingas 
su skaitmeninimo tematika susijusioms suinteresuotoms šalims, pvz. politikos formuotojams, verslo asoci-
atyvinėms struktūroms, verslo konsultantams ir pan. Suminis pramonės skaitmeninimo indeksas suteikia 
išsamių įžvalgų ir duomenų apie Lietuvos pramonės skaitmeninimo lygį, o to pagrindu bus galima ir toliau 
stebėti šalies pramonės skaitmeninės transformacijos progresą bei formuoti skaitmeninimą pramonės sekto-
riuje skatinančias paramos priemones bei paslaugas viešajame ir privačiame sektoriuose. 
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1�1� 1�1� Apibendrinti PSI rezultatai

Lentelė apačioje (lentelė 1.) pateikia bendrus Pramonės skaitmeninimo indekso balus bei skirtingų šį rodiklį 
sudarančių kategorijų, t. y. Įgalinanti aplinka ir Technologijų naudojimas rezultatus, kuriuos surinko kiekvienos 
valstybės apdirbamosios pramonės sektorius.

 lentelė 1. Pramonės skaitmeninimo indeksas. Šaltinis: Sudaryta autorių

· Pagal Pramonės skaitmeninimo indeksą Lietuva užima 16 vietą iš 27 ES valstybių, surinkusi 31,8 
balus iš 100 galimų. Šalis užima tik 21 vietą (10,7 balai iš 40) pagal pramonės skaitmeninimą įgali-
nančią aplinką, tuo tarpu pagal technologijų naudojimą įmonėse Lietuva yra 14 vietoje (21 balas 
iš 60). Visgi, šalis pagal visas tris kategorijas atsilieka nuo ES vidurkio.   
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· Centrinės ir Rytų Europos (CRE) regione Lietuva pagal bendrą PSI atsilieka tik nuo Slovėnijos (36,7 
balai) ir Čekijos (34.5 balai) bei lenkia likusias regiono valstybes. Pagal Technologijų taikymą ša-
lis CRE regione taip pat nusileidžia tik Slovėnijai ir Čekijai, tačiau pagal Įgalinančią aplinką lenkia 
tokias valstybes kaip Kroatija, Bulgarija, Lenkija, Latvija ir Rumunija. 

· PSI lyderės yra Skandinavijos šalys Suomija (1 vieta), Danija (2 vieta), Švedija (4 vieta) kartu su Nyder-
landais (3 vieta) bei Austrija (5 vieta). Visgi, pirmas dvi vietas užimančios šalys yra atitrūkusios nuo 
likusių valstybių ir jas lenkia daugiau nei 10 balų. Be to, Danija ir Suomija taip pat užima pirmas dvi 
vietas pagal Įgalinančios aplinkos ir Technologijų taikymo sritis. 

PSI pateikia santykinius rezultatus, todėl lyginant skirtingas šalis, jas galima suskirstyti į keturis skirtingus 
blokus (lentelė 2.). ES kontekste dauguma valstybių pramonės skaitmeninės transformacijos srityje yra pa-
siekusios vidutinius rezultatus, t. y. tarp 26 – 50 balų. Šių valstybių blokui priklauso Lietuva. Visgi, pagal 
pramonės skaitmeninės transformacijos apimtis nei viena valstybė nėra labai stipriai atitrūkusi nuo kitų 
šalių. Labiausiai pažengusios šalys pramonės skaitmeninimo srityje Suomija ir Danija yra pasiekusios aukštą 
pramonės skaitmeninimo lygį, tačiau jis nėra išskirtinai didelis lyginant su kitomis Bendrijos šalimis.

lentelė 2. Valstybių suskirstymas pagal PSI balus. Šaltinis: Sudaryta autorių

1.2. Lietuvos pozicijos pagal atskiras PSI sub-kategorijas ir rodiklius

Analizuojant Lietuvos pozicijas pagal atskiras PSI sritis pastebima, kad šalies rezultatai yra reikšmingai 
geresni technologijų taikymo srityje (pav. 2.). Lietuva užima net antrą vietą pagal kategoriją Integracija su 
tiekėjais/klientais, tiekimo grandinės integracija. Net pagal 6 skirtingas technologijų taikymo sritis Lietu-
va užima tarp 10 ir 13 vietos. Blogiausia padėtis Technologijų taikymo kategorijoje yra Robotikos srityje, 
pagal kurią Lietuva užima tik 20 vietą. 

Prastą Lietuvos padėtį skaitmeninimą įgalinančios aplinkos kontekste atspindi atskiri šios kategorijos ro-
dikliai. Geriausią rezultatą šalis yra pasiekusi Inovacijų taikymo srityje (13 vieta) tuo tarpu pagal Infrastruk-
tūros ir Investavimo kategorijas Lietuva yra tarp ES autsaiderių, atitinkamai užimdama 22 ir 23 vietas.
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Pav. 2. Lietuvos pozicija pagal atskiras PSI sub-kategorijas. Šaltinis: Sudaryta autorių

· Didžiausios Lietuvos silpnybės pagal atskirus PSI sudarančius rodiklius yra susijusios su žmogiškojo 
kapitalo iššūkiais. Tik 13 % Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonių savo darbuotojams rengė mo-
kymus, skirtus ugdyti savo darbuotojų su IRT susijusius įgūdžius (ES – 20 %), todėl šalis dalinasi 22 
– 24 vietą tarp kitų Bendrijos valstybių.  

· Prasta situacija Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonėse yra ir su IRT specialistų įdarbinimu. 
Įdarbinti IRT specialistai (tokie kaip IRT paslaugų vadovai, IRT specialistai, IRT technikai, IRT mon-
tuotojai ir paslaugų teikėjai) šalies įmonėse sudaro tik 3.3 %, todėl Lietuva dalinasi 23-24 vietas 
kartu su Bulgarija. 

· Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonės taip pat skiria nepakankamai dėmesio investicijoms, 
ypač susijusioms su mašinomis ir įrenginiais – pagal šį rodiklį Lietuva užima tik 23 vietą. Šios srities 
investicijos, tenkančios vienai įmonei Lietuvoje, tesiekia apie €28,9 tūkst. – ES šis rodiklis yra apie 
€100 tūkst.

· Ypač blogas Lietuvos rezultatas yra pagal rodiklį Industrinių robotų naudojimas, kuris yra ypač 
aktualus pramonės automatizavimo srityje. Tik 10 % Lietuvos įmonių naudoja tokio tipo robotus, 
tuo tarpu ES vidurkis yra 17 %. Atsižvelgiant į tai, Lietuva užima tik 20-22 vietas. 

· 21-24 vietas Lietuva taip pat užima pagal kategoriją 3D spausdinimas prototipams ar modeliams 
pardavimui. Tik 2 % įmonių taiko šią technologiją nurodytais tikslais – ES vidurkis siekia 5 %. 

· Aukščiausią poziciją (2) Lietuva užima pagal rodiklį Įmonės, kurių verslo procesai automatiškai 
susieti su jų tiekėjų ir (ar) klientų verslo procesais – rodiklis Lietuvoje siekia 27 % ir nusileidžia tik 
Vokietijai (32 %). 

· Lietuva 6 vietą užima pagal inovacijų taikymo kategorijos rodiklį Nauji arba patobulinti gamybos 
ar paslaugų teikimo metodai ir daugiau nei 10 proc. p. lenkia ES rezultatą (atitinkamai 38.3 ir 27.9 
%). Ganėtinai aukštą septintą poziciją Lietuva taip pat užima pagal rodiklį - Įmonės, turėjusios 
e-komercijos pardavimų. Lietuvos rezultatas yra 29 % (20 % ES).

· Pagal likusius rodiklius Lietuvos apdirbamoji pramonė daugiausiai papuola į antrą valstybių 
dešimtuką.
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Lentelė 3. Lietuvos silpnybės ir stiprybės pagal skirtingus PSI rodiklius. Šaltinis: Sudaryta autorių

1.3. Europos pasirengimas pramonės skaitmeninimui

Organizacijos Roland Berger Strategy Consultants 2014 m. parengta ataskaita „Industry 4.0: The new industrial 
revolution How Europe will succeed“ buvo siekiama išsiaiškinti, kaip Europos šalys ir jų pramonės sektoriai 
yra pasirengę savo gamybos sektorių skaitmeninei transformacijai. Šiam tikslui buvo parengtas BR Industry 
4.0 Readiness Index. Indeksas buvo sudarytas analizuojant šalių pramonės sektoriaus gamybinį meistriškumą 
(analizuojant gamybos procesų sudėtingumą, automatizacijos lygį, sektoriaus inovatyvumą ir pan.) bei vertės 
kūrimo tinklus (angl. value networks) (analizuojant pramonės atvirumą, tinklaveiką  siekiant inovacijų kūrimo, 
interneto prieigą ir pan.). Siekiant šalis ir jų pramonės sektorius suskirstyti į skirtingus klasterius, šalia indekso 
buvo pasirinktas bazinis rodiklis – pramonės sektoriaus dalis BVP (%) (pav. 3.). 

pav. 3. BR Industry 4.0 Readiness Index. Šaltinis: Industry 4.0. The new industrial revolution. How Europe will succeed

2014 m. apskaičiavus pramonės pasirengimo skaitmeninei transformacijai indeksą šalys buvo suskirstytos į 
keturias pagrindines grupes:

· Lyderiai (angl. frontrunners). Tarp šių valstybių buvo Austrija, Švedija ir Vokietija, kurios vertinamu 
laikotarpiu turėjo didelę pramoninę bazę ir labai modernias bei į ateitį orientuotas verslo sąlygas 
ir technologijas.
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· Tradicionalistai (angl. traditionalists). Tai daugiausiai CRE šalys, kaip Lietuva, Čekija, Slovakija, 
Slovėnija ir Vengrija, kurios pasižymėjo tvirtu pramonės sektoriumi, tačiau tik nedaugelis iš jų iki 
tol ėmėsi iniciatyvų pramonės transformacijos srityje. 

· Dvejotojai (angl. hesitators). Šį bloką sudarė šalių rinkinys iš Pietų ir CRE šalių, kurios neturi didelės 
pramoninės bazės ir kurių dauguma tuo metu susidūrė su rimtomis fiskalinėmis problemomis, dėl 
kurių nesugebėta užtikrinti, kad jų ekonomikos būtų pasirengusios ateities iššūkiams.

· Potencialistai (angl. potentialists). Analizuojamu laikotarpiu buvo pastebėta, kad tokių šalių kaip 
Belgijos, Danijos ar Nyderlandų pramoninės bazės pastaruosius metus silpnėjo, tačiau įmonių lyg-
meniu tam tikri indikatoriai signalizavo modernaus ir novatoriško mąstymo požymius.

pav. 4. Pramonės skaitmeninimo indeksas ir pramonės dalis BVP (rezultatai normalizuoti didėjančioje skalėje nuo 1 iki 5). 
Šaltinis: Sudaryta autorių

BR Industry 4.0 Readiness Index atspindi daugiausiai 2012 m. duomenis bei buvo sukurtas su tikslu išmatuoti 
pramonės skaitmeninės transformacijos potencialą, kai tuo tarpu Pramonės skaitmeninimo indeksas bent 
jau iš dalies padeda stebėti, kiek turėtas potencialas buvo išnaudotas praktikoje. Didžiausią potencialą skait-
meninės transformacijos srityje turėjusios valstybės, kaip Vokietija, Suomija, Belgija, Danija, Švedija, Airija, 
Austrija ar Nyderlandai geriausius rezultatus demonstruoja ir PSI. Tai reiškia, kad šios valstybės sugebėjo pa-
sinaudoti savo turėtomis palankiomis startinėmis pozicijomis pramonės skaitmeninimui. 

Lietuva BR Industry 4.0 Readiness Index įvardinta kaip tradicionalistinė valstybė su tvirta pramonės sek-
toriaus baze bei ribotu kiekiu pramonės transformacijos iniciatyvų. Indekso rengėjų vertinimu Lietuva 
turėjo sąlyginai prastesnes startines pozicijas bei atsiliko nuo kitų šiai kategorijai priskirtų valstybių. Visgi, 
PSI duomenimis, Lietuvos pramonės skaitmeninė transformacija savo apimtimis lenkia Slovakiją ir Vengri-
ją, kas leidžia daryti prielaidą, kad Lietuvos apdirbamosios pramonės sektoriaus įmonės bei juos supanti 
ekosistema sugebėjo įgyvendinti įvairias iniciatyvas, kurios Lietuvai padėjo sustiprinti savo pozicijas ly-
ginant su kitomis regiono šalimis.
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Pramonės politikos formuotojai ar verslo atstovai formuodami sektoriaus ateities vystymosi kryptį privalo      
suprasti realius pramonės skaitmeninimo rezultatus ir poveikį, kurį atspindi didesnis verslų konkurencingumas, 
gamybos apimčių augimo tempai, darbo vietų kūrimas, inovatyvumas ar mažesnis įmonių neigiamas poveikis 
aplinkai.

Technologiniai pokyčiai įgalina didesnį įmonių produktyvumą suteikdami verslams naujų įrankių kurti, ga-
minti ir parduoti prekes bei paslaugas. Technologijų diegimas įmonėse, ypač skaitmeninimo srityje, gali turė-
ti reikšmingą poveikį užimtumui. Dalis skaitmeninių technologijų gali pakeisti rutinines veiklas ir sumažinti 
žemos kvalifikacijos darbo jėgos poreikį. Tuo tarpu kita dalis skaitmeninių sprendimų yra skirti padėti atlikti 
aukštos kvalifikacijos reikalaujančius, nerutininius darbus. Galiausiai, technologiniai sprendimai taip pat gali 
būti pritaikomi siekiant sumažinti gamyboje naudojamų resursų kiekį ar šį procesą  paversti efektyvesniu taip 
mažinant neigiamą verslo poveikį aplinkai.3 Atsižvelgiant į galimą pramonės skaitmeninimo poveikį, toliau 
yra analizuojami ryšiai tarp PSI ir įvairių pramonės ekonominės veiklos rodiklių.

2.1. Pramonės skaitmeninimą įgalinanti aplinka ir technologijų naudojimas

Pramonės įmonių skaitmeninė transformacija yra negalima be įgalinančios ekosistemos, kuri sukuria 
palankias sąlygas ir paskatas įmonėms identifikuoti, diegti bei naudoti pažangias technologijas. Grafikas 
apačioje rodo, kad kuo valstybėse yra palankesnė skaitmeninimą Įgalinanti aplinka, tuo valstybių pramonės 
sektoriai demonstruoja geresnius Technologijų naudojimo rezultatus (pav. 5.).  

pav. 5. Pramonės skaitmeninimą įgalinanti aplinka ir technologijų taikymas. Šaltinis: Sudaryta autorių

· Analizuojant ryšį tarp skaitmeninimą įgalinančios aplinkos ir technologijų naudojimo įmonėse yra 
pastebimi du atskiri valstybių blokai. Pirmąjį bloką sudaro valstybės, kurios pagal skaitmeninimą 
įgalinančios aplinkos kategoriją surinko iki 15 balų (tarp jų ir Lietuva). Tuo tarpu antrąjį bloką sudaro 
valstybės, kurių įgalinančios aplinkos rezultatas siekė virš 20 balų. Pastebima, kad valstybės surinku-
sios daugiau balų įgalinančios aplinkos kategorijoje pasižymėjo ir kur kas geresniais rezultatais tech-
nologijų naudojimo srityje.

· Lietuva papuola į pirmąjį šalių bloką su prastesniais įgalinančios aplinkos rezultatais. Nepaisant to, 
šioje kategorijoje surinkusi 10.7 balų Lietuva pagal technologijų naudojimą lenkia panašų rezultatą 
pasiekusias šalis, kaip Vengrija (10.9 balai) bei Slovakiją (10.9 balai). Technologijų naudojimo srityje 
Lietuvos rezultatas siekia 21 balą (Vengrija 14.6; Slovakija 16.5). Tokia situacija leidžia daryti išvadą, 
kad Lietuvos rezultatai yra reikšmingai geresni nei jų būtų galima tikėtis atsižvelgiant į kitų, Lietuvai 
artimų, valstybių rezultatus. 

3 European Commission, „Advanced Technologies for Industry – Methodological report“. 2020. <https://ati.ec.europa.eu/reports/eu-reports/
advanced-technologies-industry-methodological-report> 
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2.2. Pramonės konkurencingumas

Konkurencingumas gali būti analizuojamas skirtingais lygmenimis, t. y. įmonės, įmonių grupės, ekono-
mikos sektoriaus ar tam tikros ekonominės veiklos teritoriniu lygmeniu. Atskirų įmonių konkurencingumas            
dažniausiai siejamas su jų galimybėmis išlikti rinkoje bei uždirbti pelną, tuo tarpu specifinės industrijos 
konkurencingumas veikiau pasireiškia per analizę tarptautiniu mastu lyginant jos silpnybes ir stiprybes su ta 
pačia industrija kitose šalyse. Siekiant užfiksuoti įmonių praeities ir dabarties veiklos padėtį bei rezultatus 
rinkoje, galima naudotis tokiais rodikliais kaip produktyvumas ar apyvarta.4 

Paprastai kuo produktyvesnės yra tam tikro sektoriaus įmonės, tuo didesnės jų galimybės konkuruoti tiek 
tarptautiniu mastu, tiek su kitais sektoriais. Įmonės produktyvumas gali būti apibendrinamas kaip rodiklis, 
matuojantis, kiek įmonė sugeba pagaminti vienetų produkcijos per tam tikrą laiko vienetą, santykyje su gamy-
bos sąnaudomis, pvz.: darbo jėga, kapitalu ar kitais ištekliais. Skaitmeninių technologijų diegimas įmonėms 
leidžia mažinti su sąnaudomis susijusius kaštus efektyvinant gamybos procesą, automatizuojant rutinines 
veiklas, gerinant ryšius su tiekėjais ir pan. Visgi, skaitmeninės technologijos taip pat gali padėti įmonėms ne tik 
mažinti su gamyba susijusius kaštus, tačiau ir gaminti inovatyvią produkciją, kuri  turi  išskirtinį dizainą, funk-
cines ar kitas savybes, kurių konkurentai negali pasiūlyti ir tai taip pat stiprina įmonių pozicijas rinkoje.5 

2.2.1. PSI ir Bendroji pridėtinė vertė, tenkanti vienam darbuotojui

Pramonės sektoriaus įmonių produktyvumą padeda analizuoti bendrosios pridėtinės vertės, tenkančios        
vienam darbuotojui, rodiklis. Žemiau pateiktas grafikas rodo, kad yra stiprus ryšys tarp šalių PSI rezultatų ir 
darbuotojų kuriamos pridėtinės vertės (pav. 6.).

pav. 6. PSI ir pridėtinė vertė, tenkanti vienam darbuotojui (tūkst. €, 2019 m.). Šaltinis: Sudaryta autorių remiantis Eurostat

· Lietuvos rezultatas pagal PSI leistų tikėtis, kad apdirbamosios pramonės produktyvumas turėtų siekti 
tarp €45 ir €50 tūkst., tačiau pagal 2019 m. Eurostat duomenis, šis rodiklis yra tik €25 tūkst.  Tokią 
situaciją, nepaisant Lietuvos rezultato PSI, gali lemti kelios priežastys:

o Lietuvos apdirbamosios pramonės struktūra, kurioje vis dar dominuoja žemos ir vidu-
tiniškai žemos pridėtinės vertės produkcija. 2019 m. tokios produkcijos apimtys visoje ap-
dirbamosios gamybos struktūroje siekė apie 73 %, tuo tarpu aukštos ir vidutiniškai aukš-
tos pridėtinės vertės produkcijos apimtys sudarė tik 27 %. Šią prielaidą leidžia sustiprinti 
Suomijos ir Danijos pavyzdžiai. Danijoje aukštos ir žemos pridėtinės vertės gamybos struk-
tūra yra pasiskirsčiusi beveik tolygiai (atitinkamai 47 ir 53 %), kai tuo tarpu Suomijoje ši 
skirtis yra atitinkamai 38 ir 62 %. Nepaisant labai panašių rezultatų PSI, Danijos darbo pro-

4 European Commission, „Background documents for the European Semester: Measuring Competitiveness“. 2018 m. <https://ec.europa.eu/
docsroom/documents/28181/attachments/1/translations/en/renditions/pdf> 
5 Aline Dresch, Dalila C. Collatto, Daniel P. Lacerda, „Theoretical understanding between competitiveness and productivity: firm level“. 2018 
m. <http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-30332018000200069> 
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duktyvumas siekia €130 tūkst. ir viršija tikėtiną rezultatą, tuo tarpu Suomijoje šis rodiklis 
yra tik apie €83 tūkst. Taigi, pramonės produktyvumo rodikliai turėtų būti analizuojami 
platesniame kontekste, atsižvelgiant į šalies pramonės struktūrą. Skaitmeninimas yra būti-
na, tačiau nepakankama sąlyga didinti šį rodiklį. 

o EBPO ekspertai pastebi, kad pastaraisiais metais, nepaisant toliau besitęsiančio skaitme-
ninimo augimo, produktyvumo augimas yra stipriai sulėtėjęs. EBPO vertinimu, šalia skait-
meninių technologijų diegimo yra būtini ir įvairūs papildantys veiksniai, o tarp jų – tinka-
mas žmogiškasis kapitalas.6 Visgi, pagal žmogiškojo kapitalo kategoriją Lietuva PSI užima 
tik 17 vietą, o pagal kai kuriuos rodiklius, šalis yra tarp ES autsaiderių. 

2.2.2. PSI ir apyvarta, tenkanti vienam darbuotojui

Svarbus rodiklis įmonių produktyvumo kontekste taip pat yra apyvarta, tenkanti vienam darbuotojui. Šis rodiklis 
parodo, kiek įmonė yra produktyvi ir kaip efektyviai ji sugeba panaudoti savo turimus išteklius. Duomenys 
rodo, kad yra stiprus teigiamas ryšys tarp šalies pramonės skaitmeninės transformacijos apimčių ir vienam 
darbuotojui tenkančios apyvartos (pav. 7.). 

pav. 7. PSI ir apyvarta, tenkanti vienam darbuotojui (tūkst. €, 2019 m.). Šaltinis: Sudaryta autorių remiantis Eurostat

· Pagal skaitmeninės transformacijos apimtis būtų galima tikėtis, kad Lietuvos įmonių  apyvarta, tenkanti 
vienam darbuotojui, turėtų siekti apie €200 tūkst., tačiau rodiklis pagal paskutinius prieinamus 2019 m. 
duomenis siekia tik apie €100 tūkst. 

· Įdomu tai, kad Lietuvos apdirbamosios pramonės gamybos apimtys tarp 2011 ir 2020 m. išaugo 
apie 28 %, o darbuotojų skaičius padidėjo apie 13 %. Visgi, per tą patį laikotarpį apdirbamosios 
pramonės darbuotojui tenkanti apyvarta šalyje augo labai lėtai – augimas siekia tik apie 3 %, tuo 
tarpu ES šis rodiklis siekia apie 17 %. Tai leidžia daryti prielaidą, kad didžiąją dalį gamybos apimčių 
augimo šalyje lemia ne įmonių technologinis atsinaujinimas ir plėtra, o didesnis darbo jėgos kiekis. 

· Be to, kaip ir prieš tai nagrinėtu atveju (pav. 6.), Lietuvos pramonės struktūra taip pat lemia žemą 
įmonių apyvartą, tenkančią vienam darbuotojui. Lietuvos įmonės dažnu atveju gamina žemos 
pridėtinės vertės užsakomosios gamybos produkciją, kuri nereikalauja inovatyvių gamybos prie-
monių ar metodų. 

· Tikėtina, kad iššūkiai, susiję su žmogiškuoju kapitalu, ir skaitmeninių kompetencijų stygius taip 
pat neigiamai veikia gamybos įmonių galimybes siekti geresnių rezultatų apyvartos srityje. 

6 OECD, „Digitalisation and productivity: a story of complementarities“. 2019 m. <https://www.oecd.org/economy/outlook/digitalisa-
tion-and-productivity-complementarities/> 
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2.3. Pramonės skaitmeninimas ir žmogiškasis kapitalas

Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonės pagal darbuotojų skaičių yra mažos. Vidutinė pramonės įmonė 
Lietuvoje įdarbina 10,6 darbuotojų, o tai yra tik 21 rezultatas visoje ES. Visgi, vidutinės  sektoriaus įmonės 
ES taip pat yra mažos ir įdarbina tik 14,7 darbuotojų (pav. 8.).

Įmonių dydis Lietuvoje dažnai yra įvardinamas kaip viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko Lietuvos apdir-
bamosios pramonės skaitmeninės transformacijos apimtys yra nepakankamos. Skaitmeninimas mažoms ir 
labai mažoms apdirbamosios pramonės įmonėms yra labai aktualus, tačiau tokie verslai dažniausiai turi 
mažesnius absorbcinius pajėgumus, reikalingus diegti skaitmeniniams sprendimams dėl savo veiklos ir        
dydžio ypatybių (pvz. finansinio ar žmogiškojo kapitalo trūkumo).

pav. 8. PSI ir vidutinis pramonės įmonės darbuotojų skaičius (vnt., 2020 m.). Šaltinis: Sudaryta autorių remiantis Eurostat

Pastebima, kad tarp PSI ir įmonės vidutinio darbuotojų skaičiaus nėra jokio ryšio. Apskritai skirtumas tarp 
vidutinės apdirbamosios pramonės įmonės dydžio daugumoje Europos šalių nėra labai didelis, tuo tarpu 
skirtumai skaitmeninimo srityje yra kur kas reikšmingesni. 

Visgi, verta atkreipti dėmesį, kad toks palyginimas turi savo trūkumų. Dauguma rodiklių, skirtų analizuo-
ti apdirbamosios pramonės įmones, apima tik tuos verslus, kurie turi 10 ir daugiau darbuotojų, taigi jie 
neparodo bendro visos apdirbamosios pramonės vaizdo (dauguma šio sektoriaus įmonių ne tik Lietuvoje, 
tačiau ir visoje ES yra labai mažos, t. y. įdarbina iki 9 darbuotojų).   

2.3.1. Pramonės skaitmeninimas ir aukštųjų technologijų profesijų užimtumas

Pramonės skaitmeninimas yra siejamas su neišvengiamais pokyčiais žmogiškojo kapitalo srityje. Išmanių 
gamybinių įmonių sukūrimas yra sudėtingas ir komplikuotas procesas, kuris reikalauja ne tik didelių fi-
nansinių investicijų, tačiau ir ekspertinių žinių bei kompetencijų, kurios leistų technologijas identifikuoti, 
diegti, o vėliau ir jomis naudotis bei tinkamai prižiūrėti. 

Klausimas, kaip skaitmeninė transformacija pakeis apdirbamosios pramonės darbo rinką, sulaukia daugy-
bės pasvarstymų. Dalis ekspertų teigia, kad dėl spartėjančios automatizacijos dalis žemos kvalifikacijos 
darbuotojų gali netekti darbo, tačiau iš kitos pusės yra svarstymų, kad skaitmeninės technologijos atliks 
ne pakeitimo, o papildymo funkciją, kas reikštų, kad žemos kvalifikacijos darbo jėga technologijų ne-
bus išstumta. Be to, dalis ekspertų prognozuoja, kad pramonės įmonėse didės programinės įrangos, ryšių 
ir analitikos poreikis, o tai didins programinės įrangos kūrimo ir IT technologijų kompetenciją turinčių 
darbuotojų, pavyzdžiui, mechatronikos ekspertų, turinčių IT įgūdžius, paklausą. Kad ir kaip skaitmeninės 
technologijos veiks darbo rinką, kompetencijų virsmas yra vienas iš pagrindinių iššūkių, laukiančių dauge-
lio pramonės įmonių ateityje.7

7 VŠĮ Europos socialinio fondo agentūros užsakymu parengė VŠĮ Panevėžio plėtros agentūra, „MAŽŲ IR VIDUTINIŲ ĮMONIŲ KOMPE-
TENCIJŲ POREIKIO SIEKIANT PASIRUOŠTI IR ĮVEIKTI PRAMONĖ 4.0 IŠŠŪKIUS ANALIZĖ“. 2020 m.
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Vienas iš rodiklių, leidžiančių stebėti, kiek įmonės jau šiandien yra pažengusios žmogiškojo kapitalo srityje, 
yra užimtumas aukštųjų technologijų profesijose (angl. high-tech occupations), kurios atspindi, kokia dalis 
darbuotojų apdirbamosios pramonės sektoriuje dirba mokslines, inžinerijos ir IRT profesijas (pav. 9.). Šios 
profesijos atitinka šias ISCO klasifikatoriaus profesijas: 21 (mokslo ir inžinerijos specialistai), 31 (mokslo ir in-
žinerijos asocijuoti specialistai), 25 (informacijos ir ryšių technologijų profesionalai), 35 (informacijos ir ryšių 
technikai). Aukštųjų technologijų profesijų dalis bendrame užimtumo rodiklyje rodo konkretaus sektoriaus 
ar visos šalies technologinį intensyvumą.8

pav. 9. PSI ir užimtumas aukštųjų technologijų profesijose (% nuo visų sektoriaus darbuotojų, 2020 m.). Šaltinis: Sudaryta 
autorių remiantis CEDEFOP

· Duomenys rodo, kad yra teigiamas ryšys tarp PSI bei užimtumo aukštųjų technologijų profesijose 
pramonės įmonėse;

· Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonėse aukštųjų technologijų profesijų atstovai sudaro apie 
9.48 % visų darbuotojų. Visgi, pagal Lietuvos rezultatą PSI, tikėtina, kad tokių darbuotojų turėtų 
būti apie 14 %. Tai leidžia daryti keletą prielaidų:

o Nepaisant aukštos kvalifikacijos darbuotojų trūkumo, Lietuvos įmonės skaitmeninimo sri-
tyje demonstruoja geresnius rezultatus nei būtų galimas tikėtis.

o Visgi, kadangi aukštųjų technologijų profesijų darbuotojai yra kertiniai identifikuojant 
skaitmenines technologijas, jas pasiūlant bei diegiant įmonėse, tikėtina, kad dalis skait-
meninimo iniciatyvų šalies įmonėse yra inicijuojamos ir įgyvendinamos specialistų, kurie 
neturi reikiamų kompetencijų. 

o Lietuvos įmonės geriausius rezultatus demonstruoja tose technologijų naudojimo sri-
tyse, kuriose technologiniai sprendimai santykinai nėra sudėtingi, pvz. CRM ar ERP, tuo 
tarpu pagal sudėtingesnes technologines sritis, pvz. robotų diegimą ar 3D spausdinimą 
Lietuvos įmonės ES kontekste atsilieka. Tai taip pat gali būti nulemta fakto, kad įmonėse 
nėra pakankamai aukštos kvalifikacijos darbuotojų, kurie gebėtų identifikuoti ir pasiūlyti 
sudėtingesnius technologinių sprendimus.

o Galiausiai, aukštųjų technologijų darbuotojų trūkumas įmonėse bei nepakankama jų pa-
siūla rinkoje ilgojoje perspektyvoje gali riboti tolimesnę įmonių skaitmeninę transformaci-
ją.

8 European Centre for the Development of Vocational Training, „Skills intelligence“. <https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/skills-intelli-
gence/sectors?sector=02&country=#6>
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2.3.2. Pramonės skaitmeninimas ir darbuotojų IRT įgūdžių tobulinimas

Skaitmeninė įmonių transformacija neabejotinai lemia ir tai, kad įmonėse dirbantys darbuotojai nuolatos 
privalo kelti savo profesines kompetencijas. Dėl technologinės plėtros atsiranda poreikis naujoms kvali-
fikacijoms, kurių įmonių darbuotojai iki šiol neturėjo arba jos buvo nepakankamos, taigi didelę svarbą šiame             
kontekste įgauna darbuotojų IRT įgūdžių tobulinimas.

Yra pastebimas reikšmingas ryšys tarp to, kokia dalis įmonių šalyje suteikia IRT mokymus savo darbuoto-
jams ir to, koks yra konkrečios valstybės PSI. Sėkmingos darbuotojų IRT kompetencijų kėlimo programos 
didina darbuotojų pasirengimą identifikuoti, įdiegti ar naudoti skaitmenines technologijas, o tai sudaro 
prielaidas įmonėms ieškoti naujų galimybių ir toliau plėsti skaitmeninių technologijų diegimo apimtis (pav. 
10.).

pav. 10. PSI ir darbuotojų IRT įgūdžių tobulinimas (% nuo įmonių, savo darbuotojams suteikusių IRT mokymus, 2020 m.). 
Šaltinis. Sudaryta autorių remiantis Eurostat

2.4. Pramonės skaitmeninimas ir žalioji transformacija

Ambicingi ES tikslai kovoti su klimato kaita, apibrėžti Europos Žaliajame kurse, ekspertų vertinimu nega-
li būti pasiekti be tikslingo skaitmeninių technologijų naudojimo. Skaitmeninės technologijos turi pasi-
tarnauti kaip viena iš pagrindinių priemonių siekiant aplinkosauginių tikslų ir tvaraus augimo principų 
įgyvendinimo prisidedant prie efektyvesnio energijos ir išteklių naudojimo, perėjimo prie žiedinės ekono-
mikos, mažinant išmetamų teršalų ar atliekų kiekį ir pan. ES kontekste šis procesas yra įvardinamas kaip 
dviguba transformacija (angl. twin transition).9

Pramonės sektorius ir jo vertės kūrimo grandinės, kaip vienas iš kertinių tiek dėl indėlio į ekonomikos augimą, 
tiek ir poveikio aplinkai, dvigubos transformacijos kontekste turės stipriai pasikeisti. Strateginiuose ES lyg-
mens dokumentuose, kaip Europos pramonės strategija ar Žiedinės ekonomikos veiksmų planas, pramonės 
sektorius yra išskiriamas kaip vienas iš esminių siekiant Bendrijos tikslų. Didelis dėmesys šio sektoriaus trans-
formacijai yra grindžiamas dėl jo poveikio aplinkai. Remiantis nacionalinės Šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
(ŠESD) ataskaitos duomenimis, 2020 m. Lietuvos pramonės sektorius per metus išmeta 15,6 proc. viso ŠESD 
kiekio ir yra trečias didžiausias teršėjas šalyje (ES pramonė išmeta apie 13 % ŠESD).10

9 European Commission, „GREEN AND DIGITAL ‘TWIN’ TRANSITION ALSO SPURS INCLUSIVE ‘ECO-RECOVERY’ MINDSET IN WASTE 
MANAGEMENT“. 2021 m. <https://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-eco-innovation/policies-matters/green-and-digital-twin-transition-
also-spurs-inclusive-eco_en> 
10 KLIMATO KAITA, „Pramonės sektoriaus įtaka klimato kaitai: kaip kovoti su padariniais?“. 2020 m. <https://klimatokaita.lt/klimato-kaitos-sv-
elninimas/pramones-sektoriaus-itaka-klimato-kaitai-kaip-kovoti-su-padariniais/> 
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Nepaisant to, kad skaitmeninių technologijų naudojimas vis dažniau yra  siejamas su poveikio aplinkai 
mažinimu, keletas svarbių su klimato kaita susijusių rodiklių rodo, kad kol kas Europos įmonės neišnaudoja 
technologijų teikiamų galimybių.  

· Gamyba pagrįstas CO2 našumas (sukuriamas BVP išmetant 1 kg CO2) silpnai koreliuoja su Pramonės 
skaitmeninimo indeksu. Įdomu tai, kad Lietuva pagal CO2 našumą tarp Bendrijos valstybių užima 6-7 
vietas ($8,89 Lietuvoje; $7,3 ES), kai tuo tarpu pagal PSI yra tik 16 vietoje.

· Dar silpnesnė koreliacija yra tarp Pramonės skaitmeninimo indekso bei Žiedinio medžiagų panaudo-
jimo indekso. Šiuo atveju Lietuvos rezultatas yra priešingas – 16 vieta PSI ir tik 21 vieta pagal žiedinį 
resursų panaudojimą (4,4 Lietuvoje; 12,8 ES). 

Nors dalis įmonių taiko labai platų skaitmeninių technologijų spektrą, tikėtina, kad jos nėra naudojamos    
siekiant mažinti įmonės neigiamą poveikį aplinkai. Diegdamos technologijas, įmonės gali tobulinti savo 
gamybos procesus (naudoti naujus metodus, technologijas ir įrangą, kurie yra įmonės gamybos proceso 
dalis) arba taršos kontrolės priemones (surinkti išmetamą taršą, sumažinti teršalų sklaidą, valyti ir pašalinti 
teršalus), tačiau darytina prielaida, kad dauguma šiuo metu naudojamų technologijų yra taikomos siekiant 
kitų tikslų.

Grafikas žemiau rodo (pav. 12.), kad pramonės įmonių investicijos į aplinkosaugines technologijas sudaro 
labai nedidelę dalį materialinių įmonių investicijų į mašinas ir įrenginius. Visgi, suvokiant, kad įmonių inves-
ticijos į mašinas ir įrenginius nebūtinai apima įvairias naujausias skaitmenines technologijas, žemi rezultatai 
sustiprina prielaidą, kad technologijų ir įrenginių (skaitmeninių ar ne) diegimas siekiant mažinti neigiamą 
poveikį klimatui vis dar nėra įmonių prioritetas.

pav. 12. Įmonių investicios į aplinkos apsaugos technologijas % nuo materialinių investicijų į mašinas ir įrenginius (2018 m.). 
Šaltinis: Sudaryta autorių remiantis Eurostat.

Atsižvelgiant į tai, kad ES griežti įsipareigojimai mažinti ekonominės veiklos poveikį aplinkai yra vis dar 
ganėtinai nauji, tikėtina, kad įmonės skaitmeninių technologijų diegimą vis dar pirmiausia sieja su didė-
jančiomis gamybos apimtimis ar verslo efektyvumu. Vykstant technologiniams pokyčiams, įmonėms pa-

pav. 11. PSI ir žaliosios transformacijos rodikliai (Gamyba, pagrįsta CO2 našumas bei Žiediškumo indeksas). Šaltinis: Sudar-
yta autorių remiantis OECD Green Growth Indicators ir Eurostat
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tiriant reguliacinį spaudimą mažinti neigiamą įtaką aplinkai, vyriausybėms kuriant ir paskelbiant vis daugiau 
paskatų, skirtų skatinti įmones diegti skaitmenines technologijas, įgalinančias neutralumą klimatui, tikėtina, 
kad ateityje skaitmeninių technologijų ir įvairių žaliųjų rodiklių tarpusavio ryšys tik didės. Visgi, siekiant 
išsiaiškinti dabartinę skaitmeninių technologijų naudojimo sąveiką su poveikio aplinkai mažinimu reikėtų 
atskirų platesnio masto tyrimų.
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3. Palyginimas su 
Lietuvos pramonės 

skaitmeninimo 
kelrodyje 2020-

2030 pasirinktomis 
valstybėmis
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Siekiant parengti rekomendacijas didinti Lietuvos pramonės įmonių skaitmeninimo ir automatizavimo lygį, 
Lietuvos pramonės skaitmeninimo kelrodyje 2020-2030 m. yra atrinktos ES valstybės, kurių pavyzdžiu turėtų 
sekti šalies pramonės ekosistema. Valstybės ir jų pramonės sektoriai buvo atrinkti atsižvelgiant į jų situaciją 
automatizavimo srityje; apdirbamosios pramonės indėlį į ekonomiką; prekybinius ryšius su Lietuva; padėtį 
Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekse (DESI). Kelrodyje palyginimui pasirinktos valstybės yra:

· Vokietija;

· Airija;

· Danija;

· Suomija;

· Švedija;

· Belgija;

· Nyderlandai.

Pagal kategoriją Įgalinanti aplinka, geriausius rezultatus demonstruoja Suomija ir Danija, kurios visoje ES 
užėmė atitinkamai pirmą ir antrą vietas. Pagal sub-kategorijas Įgūdžiai, Bendradarbiavimas, Investicijos ir 
Infrastruktūra Lietuva atsilieka nuo visų į palyginimą įtrauktų valstybių. Vienintelė kategorija pagal kurią 
Lietuva lenkia pasirinktas valstybes yra Inovacijų taikymas. Pagal ją, Lietuva lenkia Daniją, Nyderlandus ir 
Švediją (pav. 13.).

pav. 13. Įgalinanti aplinka: palyginimas su Lietuvos Pramonės skaitmeninimo kelrodyje 2020-2030 m. pasirinktomis šalimis. 
Šaltinis: Sudaryta autorių, remiantis Eurostat

Pagal Technologijų taikymo kategoriją Lietuva taip pat atsilieka nuo Lietuvos pramonės skaitmeninimo kelro-
dyje pasirinktų valstybių. Danija, Suomija, Nyderlandai ir Švedija pagal šią kategoriją yra keturios geriausius 
rezultatus pasiekusios valstybės visoje ES. Visgi, skirtingai nei pagal Įgalinančios aplinkos kategoriją, Lietuva 
pagal tam tikras technologines sritis lenkia pasirinktas valstybes. Nuo pasirinktų valstybių Lietuva aiškiai 
atsilieka pagal Didžiųjų duomenų analizavimą įmonėse ir yra paskutinė, tačiau pagal Integraciją su tiekėjais/
klientais, tiekimo grandinės valdymą Lietuva pasirinktų šalių kontekste yra antra (pav. 14.).
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pav. 14. Technologijų taikymas: palyginimas su Lietuvos pramonės skaitmeninimo kelrodyje 2020-2030 m. pasirinktomis 
šalimis. Šaltinis: Sudaryta autorių remiantis Eurostat
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4. Skaitmeninimą 
įgalinanti aplinka
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11 OECD, „Measuring the Digital Transformation: A Roadmap for the Future“. 2019 m. <https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/
measuring-the-digital-transformation_9789264311992-en#page52>

Skaitmeninių technologijų plėtra ir panaudojimas pramonės įmonėse klesti tose valstybėse ar regionuose, 
kur šiam procesui yra sudaromos palankios sąlygos. Vienas iš pagrindinių veiksnių, įgalinančių inovacijų 
plėtrą ir pramonės transformaciją yra žmogiškieji ištekliai, palaikantys technologijų kūrimo, sklaidos ir nau-
dojimo procesus.  Dar du svarbūs elementai, kurie prisideda prie konkurencingesnės ir technologijomis 
pagrįstos pramonės yra verslo investicijos ir inovacinės veiklos. Galiausiai, verslo aplinka, kuri yra stipriai 
veikiama infrastruktūros kokybės ir prieinamumo, teikiamų verslo plėtros paslaugų, verslų kūrybiškumo ir 
bendradarbiavimo galimybių kartu su kokybiniais šio proceso parametrais, sudaro dar vieną esminį verslo 
skaitmeninimą įgalinančių sąlygų ramstį. 

Atsižvelgiant į tai, toliau yra pristatomos skaitmeninę verslų transformaciją įgalinančios sub-kategorijos ir 
konkretūs rodikliai, kurie yra pasirinkti kaip apytiksliai (angl. proxy) indikatoriai, darant prielaidą, kad jų 
visuma padės geriau suvokti analizuojamą reiškinį. Pramonės skaitmeninimą įgalinančios aplinkos poveikį 
tiesiogiai išmatuoti yra ganėtinai sunku dėl didelės įvairovės skirtingu mastu šį procesą galinčių paveikti          
veiksnių, todėl šiuo atveju buvo pasirinkti specifiški ir konkrečiai pramonės sektoriaus rezultatus atspin-
dintys rodikliai.

4�1� Įgūdžiai

Tinkamas žmogiškasis kapitalas yra vienas pagrindinių veiksnių, įgalinančių pramonės įmonių skaitmeninę 
transformaciją. EBPO vertinimu, žmogiškąjį kapitalą sudaro jo gebėjimų, žinių ir kompetencijų visuma. Šiame 
kontekste žvelgiant iš įmonių perspektyvos, vis didesnę jų vertės dalį sudaro ne materialus, o nematerialus 
turtas, įskaitant žinias. Nematerialaus įmonių turto svarbą sustiprina vykstanti pramonės skaitmeninė trans-
formacija, o technologijos, kaip priemonės naudojamos šiame procese negali būti pritaikomos be žmonių, 
kurie mokėtų ne tik jas įdiegti, tačiau ir su jomis naudotis įgyvendinant įvairius verslo procesus. 

Verslo skaitmeninimas transformuoja pagrindinius darbo principus ir metodus, o aspektai, susiję su darbuo-
tojų įgūdžiais, yra neatsiejama šios transformacijos dalis. Skaitmeninių priemonių įdiegimas darbo vietoje 
apima mokymąsi ir prisitaikymą – dėl ko vis svarbesniu tampa nuolatinis darbuotojų kompetencijų kėlimas. 
Skaitmeninimas taip pat stipriai veikia darbuotojų įgyvendinamas veiklas bei patį darbo organizavimą. EBPO 
duomenimis, naujos programinės įrangos ar kompiuterizuotų technologijų pritaikymas apdirbamosios pra-
monės įmonėse lemia, kad:

· 22 % darbuotojų dėl naujos programinės ar kompiuterinės įrangos įdiegimo pasikeičia pagrindinės 
darbo užduotys;

· 39 % darbuotojų turėjo išmokti dirbti su nauja programine ar kompiuterine įranga;

· 12 % darbuotojų reikėjo tolesnio mokymo, kad jie galėtų gerai susidoroti su pareigomis, susijusiomis 
su kompiuterių, programinės įrangos ar taikomųjų programų naudojimu darbe.11

pav. 15. Įgūdžiai - balai PSI. Šaltinis: Sudaryta autorių
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Lietuvos apdirbamosios pramonės rezultatas: 

· Pagal Įgūdžių kategoriją, Lietuva tarp ES valstybių užima tik 17 vietą surinkusi 36 balus (pirmoje        
vietoje yra Suomija – 91 balas; ES vidurkis yra 40 balų).

· Lietuvoje 2020 m. tik 13 % apdirbamosios pramonės įmonių teikė IRT mokymus savo darbuotojams 
siekiant tobulinti jų įgūdžius, tuo tarpu vidurkis Bendrijoje siekė 20 %. Pagal šį rodiklį Lietuva lenkė 
tik Rumuniją ir Bulgariją. 

· Be to, Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonės yra vienos mažiausiai IRT specialistų įdarbinančių 
visoje ES. Lietuvoje šis rodiklis siekia 3.3 % ir pagal tai Lietuva lenkia tik Kiprą, Rumuniją ir Graikiją.  
Nuo ES vidurkio Lietuva atsilieka 1 procentiniu punktu.

· Lietuvos situaciją Įgūdžių kontekste šiek tiek gerina STEM absolventų kiekis šalyje. 2019 m. STEM 
absolventų kiekis Lietuvoje, tenkantis 1 000 gyventojų, siekė 19.8 ir 1 punktu atsiliko nuo ES vidurkio. 
Pagal šią kategoriją Lietuva tarp Bendrijos valstybių užima 11-12 vietas. 

· Lyginant su kitomis Bendrijos šalimis, Lietuva pasižymi ganėtinai neblogu rezultatu pagal rodiklį 
Įmonės neturi sunkumų užpildyti laisvų darbo vietų, kurios reikalauja IRT įgūdžių. Lietuvos rezultatas 
pagal šią kategoriją siekia 4 %, o tai šaliai leidžia užimti 7-12 vietas.  

4.1.1. Apdirbamojoje pramonėje įdarbinti IRT specialistai

Rodiklis Apdirbamojoje pramonėje įdarbinti IRT specialistai leidžia įvertinti, ar apdirbamosios pramonės 
įmonės įdarbina IRT specialistus ir kiek įmonėse yra paplitę šių specialistų įgūdžiai (pav. 16.). IRT specialistų 
sąrašas yra pateikiamas Priede III. 

pav. 16. Apdirbamojoje pramonėje įdarbinti IRT specialistai (% nuo visų darbuotojų sektoriuje, 2020 m.). Šaltinis: Eurostat

Lietuvos rezultatas pagal apdirbamojoje pramonėje įdarbintus IRT specialistus ES kontekste yra labai žemas. 
Tik 3,3 % darbuotojų šioje ekonominėje veikloje yra IRT specialistai, taigi Lietuva 1 proc. p. atsilieka nuo 
Bendrijos vidurkio.

4.1.2. Įmonės, kurios suteikė mokymus savo darbuotojams, siekiant tobulinti jų IRT 
įgūdžius

Analizuojant įmones, kurios suteikė mokymus savo darbuotojams, siekiant tobulinti jų IRT įgūdžius, yra siekia-
ma išsiaiškinti, kiek įmonių savo darbuotojams suteikė tokius mokymus naudojantis įmonės vidiniais resursais 
ar samdant išorės ekspertus. Šis rodiklis apima tiek įmonėse dirbančių IRT specialistų mokymus, tiek ir IRT 
profesinį mokymą, kuris yra suteikiamas kitiems įmonėms darbuotojams, kurie nėra IRT specialistai (pav. 17.).
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IRT įgūdžiai reiškia įgūdžius, susijusius, pavyzdžiui, su tokiomis užduotimis kaip: internetinės rinkodaros ar 
elektroninės prekybos valdymas; įmonės socialinių tinklų profilio valdymas; programavimo kalbos; svetainių 
ar programų projektavimas arba valdymas; duomenų bazių valdymas arba duomenų analizė; kompiuterių 
tinklų, serverių ir kt. priežiūra; IT saugumo ar privatumo valdymas; specialios programinės įrangos naudo-
jimas arba projektavimas; telekomunikacijų sistemų ir tinklų valdymas ir t. t. Šis sąrašas nėra baigtinis ir gali 
įtraukti kitus su IRT susijusius įgūdžius, priklausomai nuo įmonių vykdomos veiklos bei poreikių.

pav. 17. Įmonės, kurios suteikė mokymus savo darbuotojams, siekiant tobulintų jų IRT įgūdžius (% nuo įmonių, 2020 m.). 
Šaltinis: Eurostat

· Lietuvos kontekste mažiausią dėmesį darbuotojų IRT įgūdžių tobulinimui skyrė Medienos bei medienos 
ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamybos sektorius (C16-18) – 6 %; Tekstilės, drabužių, odos ir 
susijusių gaminių gamybos sektorius (C13-15) – 9 %. Pastarojo sektoriaus rezultatas ES mastu yra pats 
žemiausias – 11 %; antras prasčiausias rezultatas ES mastu buvo pasiektas Gėrimų, maisto ir tabako 
gaminių gamybos sektoriuje (C10-12) – 14 %. Įdomu tai, kad būtent šis sektorius Lietuvoje yra vienin-
telis, kuris lenkia Bendrijos vidurkį ir siekia 16 %.

· Likę apdirbamosios pramonės sektoriai Lietuvoje pagal darbuotojų IRT įgūdžių tobulinimą atsilieka 
nuo ES vidurkių. Didžiausi skirtumai yra pastebimi:

o Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamybos sektoriuje (C16-18) 
– 6 % Lietuvoje ir 16 % ES. Šioje kategorijoje Lietuva lenkia tik tokias valstybes, kaip Bulgarija 
ir Rumunija. 

o Kokso, rafinuotos naftos, chemijos ir pagrindinių farmacijos produktų, gumos ir plastikų, kitų 
nemetalinių mineralinių produktų gamybos sektoriuje (C19-23) – 17 % Lietuvoje ir 26 % ES. 
Europoje Lietuva lenkia tik Graikiją, Maltą, Rumuniją ir Bulgariją.

o Niekur kitur nepriskirtos elektros įrangos, mašinų ir įrangos gamybos sektoriuje (C27-28) – 
19 % Lietuvoje ir 29 % ES;

o Baldų gamybos ir kitos gamybos, mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo sektoriuje (C31-33) 
– 11 % Lietuvoje ir 18 % ES. Lietuva lenkia tik Bulgariją ir Rumuniją.      

· Didžiausią dėmesį darbuotojų IRT kvalifikacijų kėlimui Lietuvoje skyrė Kompiuterių, elektronikos ir op-
tikos gaminių gamybos sektorius (C26) – 37 %. Visgi, Lietuva šioje srityje nėra išimtis – šio sektoriaus 
įmonės ES lygmeniu 2020 m. skyrė didžiausią dėmesį savo darbuotojų IRT įgūdžių kėlimui – 38 %.

 

4.1.3. Įmonės, neturėjusios problemų užpildyti laisvų darbo vietų, kurios reikalavo IRT 
įgūdžių

Toliau analizuojamas rodiklis yra Įmonės, neturėjusios problemų užpildyti laisvų darbo vietų, kurios reikalavo 
IRT įgūdžių. Analizuojamo rodiklio pagalba yra siekiama identifikuoti IRT specialistų poreikio neatitikimą 
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su darbo rinkos pasiūla (pav. 18.). Kuo daugiau įmonių tam tikrame sektoriuje teigia, kad nesusiduria su     
iššūkiais pritraukti darbo jėgą, kuri turėtų IRT įgūdžių, tuo situacija šalyje ar sektoriuje yra geresnė. 

pav. 18. Įmonės neturėjo problemų užpildyti laisvų darbo vietų, kurios reikalavo IRT įgūdžių (% nuo įmonių, 2020 m.). Šaltinis: 
Eurostat

· Geriausius rezultatus pagal šį rodiklį demonstruoja Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių 
gamybos sektorius (C26) – 18 % sektoriaus įmonių teigė, kad neturėjo problemų užpildyti laisvų dar-
bo vietų, kurios reikalavo IRT įgūdžių (antras geriausias rezultatas Bendrijoje). Dar vienas sektorius, 
kuris pasižymi geru rezultatu yra Baldų, kitos gamybos ir mašinų bei įrangos remontavimo ir monta-
vimo sektorius  (C31-33) – 8 % sektoriaus įmonių neturėjo problemų rasti specialistų su IRT įgūdžiais 
(Lietuva dalinasi pirmą vietą su Kipru);

· Nuo ES vidurkių šioje srityje atsilieka 5 apdirbamosios pramonės sektoriai:

o Gėrimų, maisto ir tabako gaminių gamybos sektorius (C10-12) – 2 % Lietuvoje ir 3 % ES;

o Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamybos sektorius (C16-18) 
– 1 % Lietuvoje ir 3 % ES;

o Kokso, rafinuotos naftos, chemijos ir pagrindinių farmacijos produktų, gumos ir plastikų, kitų 
nemetalinių mineralinių produktų gamybos sektorius (C19-23) – 3 % Lietuvoje ir 4 % ES;

o Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamybos sektorius (C24-25) 
– 0 % Lietuvoje ir 2 % ES;

o Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, kitos transporto įrangos gamybos 
sektorius (C29-30) – 2 % Lietuvoje ir 6 % ES.

4.1.4. STEM absolventai

Analizuojant gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos  (STEM) absolventų kiekį šalyje yra      
matuojamas bakalauro, magistrantūros bei doktorantūros programų lygmens absolventų kiekis, tenkantis 
1000 gyventojų (pav. 19.). Su STEM susiję įgūdžiai darbo rinkoje įgauna vis didesnę paklausą, ypač augant 
skaitmeninimo poreikiui, kadangi asmenys, turintys šios srities išsilavinimą, turi tam tikrų tarpdisciplininių 
žinių, yra susipažinę su naujausiomis technologijomis ir geba jas kurti bei pritaikyti, turi tam tikrus socialinius 
įgūdžius.
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pav. 19. STEM absolventai (1,000 gyventojų, 2019 m.). Šaltinis: Eurostat

2019 m. STEM absolventų kiekis Lietuvoje, tenkantis 1 000 gyventojų, siekė 19.8 ir 1 proc. p. atsiliko nuo ES 
vidurkio. Pagal šią kategoriją Lietuva tarp Bendrijos valstybių užima 11-12 vietas kartu su Kroatija.

4.1.5. Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių apibendrinimas

· Pagal du skirtingus rodiklius, kurie yra prienami pagal atskirus apdirbamosios pramonės sektorius, 
keturi skirtingi pramonės sektoriai atsilieka nuo Bendrijos vidurkių:

o Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamybos sektorius 
(C16-18);

o Kokso, rafinuotos naftos, chemijos ir pagrindinių farmacijos produktų, gumos ir plas-
tikų, kitų nemetalinių mineralinių produktų gamybos sektorius (C19-23);

o Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamybos sektorius 
(C24-25);

o Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, kitos transporto įrangos 
gamybos sektorius (C29-30). 

4.2. Ryšių infrastruktūra ir paslaugos

Ryšių infrastruktūra ir paslaugos yra skaitmeninių technologijų naudojimo pagrindas, įgalinantis žmonių, or-
ganizacijų ir įrenginių sąveiką. Aukštos kokybės prieiga prie ryšių tinklų ir paslaugų konkurencingomis kaino-
mis yra esminė skaitmeninės transformacijos dalis. Šiame kontekste taip pat svarbu pabrėžti, kad duomenys 
ir jų naudojimas tampa vis svarbesni. Duomenys tampa ekonominės veiklos varomąja jėga ir yra vis dažniau 
naudojami įgyvendinti įvairius įmonės veiklos procesus. Visgi, visa tai yra neįmanoma be efektyvios ir gerai 
veikiančios viešosios infrastruktūros, kuri įgalina prieigą prie duomenų, efektyvaus jų apdorojimo ir panau-
dojimo.
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pav. 20. Infrastruktūra - balas PSI. Šaltinis: Sudaryta autorių

Lietuvos apdirbamosios pramonės rezultatas:

· Pagal Infrastruktūros kategoriją Lietuva tarp Bendrijos valstybių užima tik 22 vietą, surinkusi 30 balų 
iš 100 galimų (pirmoje vietoje yra Švedija – 80 balų; ES vidurkis yra 43 balai).

· Pagal 5G ryšio sklaidą Lietuva dalinasi 21-27 vietas su tokiomis valstybėmis kaip Bulgarija, Estija, 
Kroatija, Malta, Lenkija ir Slovėnija.

· Pagal EIB atliekamą apklausą siekiant išsiaiškinti kaip prieiga prie skaitmeninės infrastruktūros veikia 
įmonių investicijas, Lietuva užima tik 18 vietą tarp 27 ES valstybių.

· Nuo aukšto lygio pramonės skaitmeninimo yra neatsiejamas tarpusavyje sujungtų fizinių įrenginių 
tinklas, kuris gali apimti elektroniką, programinę įrangą, jutiklius, pavaras ir ryšio komponentus,  
kuriais šie įrenginiai gali bendrauti ir mainytis duomenimis. Skirtingų įrenginių tarpusavio ryšių infra-
struktūrą stebėti padeda mašinų-mašinoms (M2M) prenumeratų skaičius, kurį stebi GSM asociacija 
(GSMA). M2M / įterptųjų mobiliojo ryšio abonentų skaičius tenkantis 100 gyventojų Lietuvoje 2019 
m. siekė 11.6, o tai tarp EBPO priklausančių Europos valstybių yra penktas prasčiausias rezultatas. 

· Analizuojant plačiajuosčio ryšio skverbtį skirtingose valstybėse, analizuojamas įmonių skaičius, kurių 
didžiausia sutartyje numatyta sparčiojo fiksuoto interneto ryšio atsisiuntimo sparta yra ne mažesnė 
kaip 100 megabaitų per sekundę (Mb/s). Infrastruktūros kategorijoje šis Lietuvos rodiklis yra pats 
geriausias – Lietuvos rezultatas yra 59 % apdirbamosios pramonės įmonių (10 vieta), o ES vidurkis 
yra lenkiamas 12 proc. p.  

4.2.1. Interneto prieiga

Plačiajuostis ryšys yra apibūdinamas kaip didelės spartos, nuolat veikiantis interneto ryšys, o pastaruoju 
metu jis yra priskiriamas prie bendrosios paskirties technologijų, t. y. tokių technologijų, kurios fundamen-
taliai keičia, kaip ir kur ekonominė veikla gali būti organizuojama ir įgyvendinama.12 Plačiajuosčio ryšio plėtra 
sudarė sąlygas dideliems pokyčiams informacinių technologijų sektoriuje bei įgalino įvairias su pramonės 
skaitmeninimu susijusias technologijas kaip debesų kompiuterija, daiktų internetas, dirbtinis intelektas ir 
t.t. (pav. 21.).   

12 Michael Minges, „Exploring the Relationship Between Broadband and Economic Growth.“ 2016 m. <https://documents1.worldbank.org/
curated/en/178701467988875888/pdf/102955-WP-Box394845B-PUBLIC-WDR16-BP-Exploring-the-Relationship-between-Broadband-and-
Economic-Growth-Minges.pdf>
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pav. 21. Didžiausia sutartyje numatyta sparčiojo fiksuoto interneto ryšio atsisiuntimo sparta yra ne mažesnė kaip 100 megab-
aitų per sekundę (Mb/s) (% nuo įmonių, 2021 m.). Šaltinis: Eurostat

· Daugiausiai įmonių, kurių atsisiuntimo sparta yra ne mažesnė kaip 100 Mb/s, Lietuvoje yra tarp 
Kompiuterių, elektronikos ir optikos gaminių gamybos sektoriaus (C26) bei tarp Niekur kitur nepri-
skirtos elektros įrangos, mašinų ir įrangos gamybos sektoriaus įmonių (C27-28) – atitinkamai 78 ir 
75 %. 

· Žemiausią rezultatą Lietuvoje pasiekė du sektoriai, kurių rezultatas tesiekia 55 %, t. y. Medienos 
bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamybos (C16-18) bei Baldų gamybos ir kitos 
gamybos, mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo sektoriaus (C31-33) įmonės. 

· Visi Lietuvos apdirbamosios pramonės sektoriai demonstruoja geresnius rezultatus lyginant su     
Bendrijos vidurkiu. Geriausią rezultatą tarp savo sektoriaus įmonių ES mastu demonstruoja:

o Niekur kitur nepriskirtos elektros įrangos, mašinų ir įrangos gamybos sektorius (C27-28) – 3 
vieta;

o Kompiuterių, elektronikos ir optikos gaminių gamybos sektorius (C26) – 4 vieta;

o Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, kitos transporto įrangos gamybos 
sektorius (C29-30) – 4 vieta.

· Žemiausia pozicija tarp ES valstybių užima Kokso, rafinuotos naftos, chemijos ir pagrindinių farmaci-
jos produktų, gumos ir plastikų, kitų nemetalinių mineralinių produktų gamybos sektorius (C19-23) 
– 8 vieta.

 

4.2.2. 5G skverbtis

Kartu su didėjančiomis duomenų apimtimis, kyla poreikis naujoms duomenų perdavimo ir kaupimo tech-
nologijoms. Šiame kontekste vis didesnę svarbą įgauna 5G ryšio plėtra (pav. 22.). Svarbiausi šio ryšio as-
pektai yra jo didesnė aprėptis, perdavimo sparta ir mažesnė delsa (angl. latency). Apdirbamosios pramonės 
kontekste, 5G gali pakeisti produktų gamybą ir įgalinti dar didesnės apimties skaitmeninę transformaciją. 
Pvz. 5G ryšys gali paskatinti pramoninio daiktų interneto plėtrą bei sujungti kiekvieną gamybos proceso dalį 
tiek gamykloje, tiek ir už jos ribų. To rezultatas turėtų būti išaugęs įmonių produktyvumas ir pagerėjusios 
klientų patirtys. 
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pav. 22. 5G skverbtis. Šaltinis: DESI 2021

Pagal 5G skverbties duomenis, Lietuva yra tarp Bendrijos autsaiderių kartu su kitomis regiono valstybėmis, 
kaip Estija, Lenkija, Slovėnija. 

4.2.3. Prieiga prie skaitmeninės infrastruktūros

Viena iš pagrindinių priežasčių, neigiamai veikiančių įmonių galimybes ir norą investuoti į skaitmenines tech-
nologijas, yra susijusi su tuo, jog įmonėms trūksta žinių bei kompetencijų apie skaitmenines technologijas ir 
jų integraciją į įmonės veiklas. Siekiant spręsti šį iššūkį, įmonėms yra būtina prieiga prie privačios ar viešos 
infrastruktūros, kuria naudojantis įmonės galėtų išbandyti tam tikrus skaitmeninius sprendimus, išanalizuoti 
ar tokie sprendimai būtų naudingi jų įmonei, ar jie derėtų su jau įmonėje egzistuojančiomis technologijomis 
ar verslo modeliais ir pan. 

Siekiant išmatuoti, kokie veiksniai daugiausiai lemia įmonių ilgojo laikotarpio investavimo tendencijas, EIB 
atlieka įmonių apklausas, kurių metu respondentų yra klausiama apie įvairius faktorius, veikiančius ilgojo 
laikotarpio įmonių investicinius sprendimus (labai reikšminga kliūtis; nedidelė kliūtis; jokios kliūties). Vienas 
iš nagrinėjamų faktorių, veikiančių įmonių investicijas, yra prieiga prie skaitmeninės infrastruktūros (pav. 
23.).13

pav. 23. Prieiga prie skaitmeninės infrastruktūros - jokių kliūčių (2019 m.). Šaltinis: Europos investicijų bankas

EIB apklausos duomenys rodo, kad ES kontekste Lietuvos įmonės prieigą prie skaitmeninės infrastruktūros 
mato kaip ganėtinai didelį iššūkį – šalis yra 18 vietoje ir atsilieka nuo Bendrijos rezultato. 

4.2.4. Ryšiai tarp mašinų (M2M)

Ryšių tarp mašinų (M2M) komunikacija yra suvokiama kaip pilnai ar iš esmės automatizuota komunikacija 
(informacijos perdavimas) tarp dviejų ar daugiau informacijos ir ryšių subjektų, kurie gali būti iš anksto 

13 European Investment Bank, „ EIB Investment Survey: Tracking investment needs and constraints across Europe“. <https://data.eib.org/
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nustatytos grupės dalis. Dalis pagrindinės daiktų interneto infrastruktūros yra M2M ryšys. M2M skverb-
tis yra matuojama kaip M2M SIM kortelių skaičius mobiliuosiuose tinkluose, tenkantis 100 gyventojui, yra 
daiktų interneto komponento rodiklis. Rodiklis rodo SIM korteles, skirtas naudoti mašinose ir įrenginiuose 
(pvz., įrenginiuose, išmaniuosiuose skaitikliuose, plataus vartojimo elektronikos prietaisuose) ir kurie nėra 
vartotojo abonemento dalis (pav. 24.).14

pav. 24. M2M SIM kortelių skverbtis (M2M prenumeratos 100 gyventojų, 2019 m.). Šaltinis: OECD

M2M SIM kortelių skverbties duomenys rodo, kad Lietuva šioje srityje atsilieka nuo daugumos EBPO valsty-
bių narių. Lietuvoje šis rezultatas siekia 11.6, o tai yra geresnis rezultatas tik už keturias valstybes (Čekiją, 
Lenkiją, Graikiją, Slovėniją).

4.3. Bendradarbiavimas

Bendradarbiavimas atspindi įmonių ir kitų inovacijų ekosistemos veikėjų tarpusavio sąveikos būdą. Veikėjai, 
įsitraukę į tarpusavio bendradarbiavimą, kuris gali būti aktualus skaitmeninimo kontekste, gali būti dalyviai 
vertės kūrimo grandinėse (kiti verslai nepriklausantys įmonių grupei), žinias kuriantys ir teikiantys veikėjai 
(pvz. universitetai ar mokslinių tyrimų institutai) bei viešieji veikėjai (pvz. vyriausybė ar įvairios agentūros). 
Apskritai bendradarbiavimas su įvairias partneriais suteikia įmonėms įvairias mokymosi galimybes skirtin-
gose srityse, įskaitant ir skaitmeninimą. Pavyzdžiui, bendradarbiavimas su kitomis įmonėmis gali suteikti 
tam tikrų naujų žinių ar resursų; bendradarbiavimas su universitetas gali suteikti prieigą prie naujų žinių ir 
kompetencijų; bendradarbiavimas su tyrimų institucijomis gali suteikti galimybę išbandyti naują infrastruk-
tūrą ir pan.

pav. 25. Bendradarbiavimas - balas PSI. Šaltinis: Sudaryta autorių

Lietuvos apdirbamosios pramonės rezultatas:

· Pagal Įgalinančios aplinkos kategoriją Bendradarbiavimas, Lietuva užima 15 vietą, surinkusi 27 balus 
(pirmoje vietoje yra Suomija – 83 balai; ES vidurkis yra 34 balai).

14 OECD Going Digital Toolkit, „ M2M (machine-to-machine) SIM cards per 100 inhabitants”. <https://goingdigital.oecd.org/indicator/12>
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· Geriausią rezultatą ES kontekste Lietuva demonstruoja pagal rodiklį Įmonės, kurios bendradarbiavo 
MTEP ir kitose inovacinėse veiklose su privačia verslo įmone, nepriklausančia įmonių grupei. Lietuvo-
je tokių apdirbamosios pramonės įmonių buvo 16.8 %, o toks rezultatas leidžia užimti 10 vietą.  Pagal 
tai Lietuva lenkia ES vidurkį, kuris siekia 15.9 %. 

· Pagal kitus verslo bendradarbiavimo rodiklius įgyvendinant MTEP ir kitas inovacines veiklas, Lietuva 
demonstruoja žemesnius rodiklius, lyginant su ES vidurkiais. 

o Bendrijoje apie 10.2 % apdirbamosios pramonės įmonių bendradarbiauja su konsultantais ar 
komercinėmis laboratorijomis, tuo tarpu Lietuvoje rodiklis siekia 8.8 % (13 vieta); 

o 8.6 % įmonių ES bendradarbiauja su universitetais ir kitomis aukštojo mokslo institucijomis 
– Lietuvoje tik 5.1 % (18 vieta); 

o Su valdžia, viešais ar privačiais tyrimų institutais bendradarbiauja 5.2 % Europos apdirbamo-
sios pramonės įmonių ir tik 3.3 % Lietuvoje (12 vieta).

4.3.1. Įmonės, bendradarbiaujančios su verslo įmonėmis, nepriklausančiomis įmonės 
grupei

pav. 26. Bendradarbiavimas inovacijų tikslais su verslo įmonėmis, nepriklausančiomis įmonės grupei (% nuo įmonių, 2018 
m.). Šaltinis: Eurostat

· Geriausius bendradarbiavimo rezultatus su verslo įmonėmis, nepriklausančiomis įmonės grupei, 
tiek Lietuvoje, tiek ir ES demonstravo apdirbamosios pramonės verslai iš Niekur kitur nepriskirtų 
kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių, elektros įrangos, mašinų ir įrangos gamybos sektoriaus 
(C26-28) – atitinkamai 28.3 ir 25.4 % įmonių.

· ES vidurkius bendradarbiavimo srityje su kitomis verslo įmonėmis lenkė dvi apdirbamosios pramonės 
grupės iš Lietuvos:

o Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamybos sektorius (C24-25) 
– 20.4 % Lietuvoje (5 vieta) ir 12.5 % ES;

o Baldų gamybos ir kitos gamybos, mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo sektorius (C31-33) – 
18.2 % Lietuvoje (6 vieta) ir 13 % ES 

· Lietuvoje prasčiausius bendradarbiavimo rezultatus su kitomis verslo įmonėmis demonstravo Tek-
stilės, drabužių, odos ir susijusių gaminių gamybos sektorius (C13-15) – 11.3 % - ES 15.6 %; Medienos 
bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamybos sektorius (C16-18) – 9.9 % - ES 10.9 %.

· Prastesnius rezultatus už ES vidurkius bendradarbiavimo srityje su kitomis įmonėmis Lietuvoje taip 
pat demonstravo Naftos, chemijos, farmacijos, gumos ir plastiko gaminių gamybos sektorius (C19-



42

22) – 19.5 % Lietuvoje ir 23.1 % ES;  Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, kitos 
transporto įrangos gamybos sektorius (C29-30) – 20.7 % Lietuvoje ir 23.4 % ES. 

4.3.2. Įmonės, bendradarbiaujančios su konsultantais, komercinėmis                        
laboratorijomis

pav. 27. Bendradarbiavimas inovacijų tikslais su konsultantais, komercinėmis laboratorijomis (% nuo įmonių, 2018 m.). 
Šaltinis: Eurostat

· Geriausius bendradarbiavimo rezultatus su konsultantais, komercinėmis laboratorijomis Lietuvoje 
ir ES demonstravo Niekur kitur nepriskirtų kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių, elektros 
įrangos, mašinų ir įrangos gamybos sektoriaus (C26-28). Lietuvoje 17.2 %, o ES 17.3 % šio sektoriaus 
įmonių bendradarbiavo su konsultantais ar komercinėmis laboratorijomis. 

· Geresnius už ES rodiklius demonstravo tik 2 iš 9 skirtingų Lietuvos apdirbamosios pramonės sek-
torių: Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamybos sektorius (C24-25) 
– 13.2 % Lietuvoje ir 7.7 % ES; Kitų nemetalinių mineralinių gaminių gamybos sektorius (C23) – 12.3 
% Lietuvoje ir 11 % ES.

· Prasčiausius bendradarbiavimo rezultatus Lietuvoje demonstravo Medienos bei medienos ir kamš-
tienos gaminių, išskyrus baldus, gamybos sektorius (C16-18) – 3.9 %. Visgi, reikia atkreipti dėmesį, 
kad ir ES mastu šio sektoriaus įmonės yra vienos mažiausiai bendradarbiaujančių su konsultantais ir 
komercinėmis laboratorijomis – rezultatas siekia tik 6.8 %. 

· Ypač didelis atotrūkis bendradarbiavimo srityje tarp Lietuvos ir ES vidurkio yra pastebimas Variklinių 
transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, kitos transporto įrangos gamybos sektoriuje (C29-
30) – 8.6 % Lietuvoje ir 16.7 % ES.

4.3.3. Įmonės, bendradarbiaujančios su universitetais, aukštojo mokslo                      
institucijomis

pav. 28. Bendradarbiavimas inovacijų tikslais su universitetais, aukštojo mokslo institucijomis (% nuo įmonių, 2018 m.). 
Šaltinis: Eurostat
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· Didžiausią bendradarbiavimo lygį su universitetais ir aukštojo mokslo institucijomis Lietuvoje pa-
siekė Niekur kitur nepriskirtų kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių, elektros įrangos, mašinų 
ir įrangos gamybos sektorius (C26-28) – 13.6 %. 

· ES vidurkius Lietuvoje lenkia tik 2 sektoriai:

o Gėrimų, maisto ir tabako gaminių gamybos sektorius (C10-12) – 7 % Lietuvoje ir 5.8 % ES;

o Kitų nemetalinių mineralinių gaminių gamybos sektorius (C23) – 10.8 % Lietuvoje ir 10.1 ES;

· Tiek Lietuvoje, tiek ir ES mastu mažiausias bendradarbiavimo lygis su universitetais ir aukštojo     
mokslo institucijomis buvo pasiektas Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, 
gamybos sektoriuje (C16-18) – 2.1 % Lietuvoje ir 4.4 % ES; Baldų gamybos ir kitos gamybos, mašinų 
ir įrangos remonto ir įrengimo sektoriuje (C31-33) – 3.5 % Lietuvoje ir 5.4 % ES. 

· Didžiausi atotrūkiai tarp Lietuvos ir ES vidurkių yra šiuose sektoriuose: 

o Naftos, chemijos, farmacijos, gumos ir plastiko gaminių gamybos sektorius (C19-22) – 8.8 % 
Lietuvoje ir 13.3 % ES;

o Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, kitos transporto įrangos gamybos 
sektoriuje (C29-30) – 6.9 % Lietuvoje ir 12.7 % ES.

4.3.4. Įmonės, bendradarbiaujančios su valdžia, viešais ar privačiais tyrimų                    
institutais

pav. 29. Bendradarbiavimas inovacijų tikslais su valdžia, viešais ar privačiais tyrimų institutais (% nuo įmonių, 2018 m.). 
Šaltinis: Eurostat

· Apdirbamosios pramonės sektorių bendradarbiavimo lygio su valdžia, viešais ar privačiais tyrimų insti-
tutais rezultatas ES mastu yra stipriai iškreiptas kai kurių Liuksemburgo, Airijos, bei Suomijos apdirbamo-
sios pramonės sektorių rezultatų, todėl tikslingiau Lietuvos rezultatus yra lyginti su Bendrijos mediana.

· Pagal ES medianą, tik du Lietuvos apdirbamosios pramonės sektoriai žemesniu mastu bendradarbiauja su 
valdžia, viešais ar privačiais tyrimų institutais:

o Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamybos sektorius (C24-25) – 
0,6 % Lietuvoje ir 2.05 % ES;

o Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, kitos transporto įrangos gamybos sek-
toriuje (C29-30) – 1.7 % Lietuvoje ir 3.55 % ES;

· Visgi, geriausius rezultatus, kaip ir kitose bendradarbiavimo srityse, Lietuvoje demonstruoja Niekur kitur 
nepriskirtų kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių, elektros įrangos, mašinų ir įrangos gamybos sek-
torius (C26-28) – 8.1 %. Pagal šį rodiklį sektorius lenkia Bendrijos medianą, kuri yra 6,9 %.
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4.3.5. Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių apibendrinimas

· Analizuojant skirtingus Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorius yra pastebima, kad pagal dau-
gumą bendradarbiavimo kategorijų jie atsilieka nuo ES vidurkių. 

· Geriausia padėtis yra verslo tarpusavio bendradarbiavimo srityje, kadangi 5 iš 9 skirtingų sektorių 
demonstruoja geresnius rezultatus lyginant su Bendrijos vidurkiais, tuo tarpu blogiausias rezultatas 
yra pagal bendradarbiavimo kategoriją su valdžia, viešais ir privačiais tyrimų institutais – vienintelis 
Gėrimų, maisto ir tabako gaminių gamybos sektorius (C10-12) demonstruoja geresnius rezultatus.

· Analizuojant pagal atskirus sektorius, geriausius rezultatus Lietuvoje demonstruoja du sektoriai, ES 
vidurkius lenkiantys pagal tris skirtingas kategorijas:

o Gėrimų, maisto ir tabako gaminių gamybos sektorius (C10-12) – lyginant su ES, daugiau 
bendradarbiauja su verslu, konsultantais, komercinėmis laboratorijomis, valdžia, viešais ar 
privačiais tyrimų institutais; 

o Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba (C23) – lyginant su ES daugiau bendradarbiauja 
su verslu, konsultantais ir komercinėmis laboratorijomis, universitetais ir aukštojo mokslo 
institucijomis;

· Visgi, net keturi sektoriai pagal visas kategorijas atsilieka nuo Bendrijos rezultatų:

o Tekstilės, drabužių, odos ir susijusių gaminių gamybos sektorius (C13-15);

o Medienos ir medienos bei kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamybos; dirbinių iš 
šiaudų ir pynimo medžiagų; popierius ir popieriaus gaminių; įrašytų laikmenų spaus-
dinimo ir atgaminimo sektorius (C16-18);

o Naftos, chemijos, farmacijos, gumos ir plastiko gaminių gamybos sektorius (C19-22);

o Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, kitos transporto įrangos 
gamybos sektorius (C29-30).

4.4. Investavimas

Ekspertų vertinimu, bet koks išteklių naudojimas, mažinantis dabartinį vartojimą, siekiant jį padidinti           
ateityje, turėtų būti laikomas investicija. Verslo investicijos gali apimti tiek investicijas į materialųjį turtą 
(pvz. mašinas, įrangą, pastatus), tiek į nematerialųjį turtą (pvz. programinę įrangą ir duomenų bazes, kitą 
intelektinę nuosavybę, įmonei būdingą žmogiškąjį kapitalą, konkrečiai įmonei būdingą organizacinį kapitalą, 
firmos specifinį rinkodaros kapitalą: prekės ženklą, reputaciją).15

15 Chris B. Murphy, Tangible Assets vs. Intangible Assets: What’s the Difference?“. 2022 m. <https://www.investopedia.com/ask/an-
swers/012815/what-difference-between-tangible-and-intangible-assets.asp> 
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pav. 30. Investavimas - balas PSI. Šaltinis: Sudaryta autorių

Lietuvos apdirbamosios pramonės rezultatas:

· Investavimo srityje Lietuva užima tik 23 vietą, surinkusi 6 balus. Geriausius rezultatus demonstruoja 
Vokietija, kuri surinko 85 balus; vidutinis ES rezultatas yra 26 balai. 

· Žemą Lietuvos rezultatą investavimo srityje lemia mažos įmonių investicijos į mašinas ir įrenginius. 
Eurostat duomenimis, vienai įmonei investicijų į mašinas ir įrenginiu šalyje tenka už €28,9 tūkst., o 
tai yra tik 23 rezultatas Bendrijoje. Šiame kontekste ES vidurkis siekia apie €100 tūkst.

· ES kontekste geriausią rezultatą Investavimo srityje Lietuva yra pasiekusi pagal investicijas į ino-
vacijas (įskaitant MTEP). Lietuvoje apdirbamosios pramonės įmonės į šią sritį investuoja 0,74 % nuo 
šalies BVP ir tai yra 15 geriausias rezultatas ES. Bendrijoje šis rodiklis siekia apie 1,2 % nuo BVP.

· Pagal investicijas į programinę įrangą, Lietuva užima tik 17 vietą. Viena įmonė Lietuvoje vidutiniškai 
investuoja apie €0,88 tūkst., kai Bendrijos vidurkis siekia apie €5,44 tūkst.

4.4.1. Investicijos į mašinas ir įrenginius

Investicijos į mašinas ir įrenginius apima investicijas į naujas ar naudotas mašinas, įrangą, transporto priemo-
nes bei jų patobulinimą ar atnaujinimą, kuris prailgina tarnavimo laiką ir padidina našumą. Rodiklis yra 
apskaičiuojamas matuojant, kiek įmonės nupirko, pastatė, rekonstravo, suremontavo mašinų ir įrenginių, 
nupirko, pastatė, rekonstravo, suremontavo transporto priemonių bei kiek nupirko, pastatė, rekonstravo, 
suremontavo kitos įrangos, prietaisų, įrankių ir įrenginių. Investicijos įtraukia tiek pirkimą iš trečiųjų šalių, 
tiek ir pasigaminimą savo reikmėms, o turto naudingo tarnavimo laikas yra ilgesnis nei vieneri metai (pav. 
31.). 

pav. 31. Vienai įmonei tenkančios investicijos į mašinas ir įrenginius (tūkst.. €, 2019 m.). Šaltinis: Skaičiavimai atlikti autorių 
remiantis Eurostat

· Vienintelio Baldų gamybos sektoriaus (C31) įmonės Lietuvoje į mašinas ir įrenginius investuoja dau-
giau lyginant su Bendrijos vidurkiu – €29 tūkst. Lietuvoje ir €20 tūkst. ES;
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· Pagal vienai įmonei tenkančias investicijas į mašinas ir įrenginius, Lietuvoje pirmauja Gėrimų gamy-
bos sektorius (C11) – €163.7 tūkst. Visgi, sektoriaus rezultatai reikšmingai atsilieka nuo Bendrijos 
rezultato, kuris siekia apie €218 tūkst. 

· Pagal prieinamus duomenis, visi Lietuvos apdirbamosios pramonės sektoriai pagal investicijas į maši-
nas ir įrenginius atsilieka nuo Bendrijos rezultatų. 

4.4.2. Investicijos į programinę įrangą

Analizuojant verslo skaitmeninimo galimybes, būtina atsižvelgti ir į verslo nematerialias investicijas.  Įmonių 
nematerialus turtas gali apimti plėtros darbus, patentus ir licencijas, autorines teises ir pan., tačiau skait-
meninimo kontekste aktualiausios yra įmonių investicijos į programinę įrangą, kuri padeda verslams pasiekti 
didesnį junglumą tarp skirtingų įrenginių, apdoroti didelius duomenų kiekius, optimizuoti gamybos siste-
mas, įgyvendinti nuolatinės kontrolės ir prevencinės priežiūros principus, padidinti kibernetinį saugumą ir 
pan. (pav. 32.).

pav. 32. Vienai įmonei tenkančios investicijos į programinę įrangą (tūkst.. €, 2018 m.). Šaltinis: Skaičiavimai atlikti autorių 
remiantis Eurostat

· Pagal prieinamus duomenis, Lietuvoje tik Kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sek-
torius (C26) pagal vienai įmonei tenkančias investicijas į programinę įrangą lenkia Bendrijos vidurkį 
– atitinkamai €14 ir €13,8 tūkst. 

· Kartu su Kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriumi (C26), daugiausiai į pro-
graminę įrangą taip pat investuoja Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamy-
bos sektorius (C29) – taip pat €14 tūkst. Visgi, Bendrijos kontekste jis vis dar reikšmingai atsilieka 
- €26.5 tūkst. 

· Pagal prieinamus duomenis, reikšmingai nuo Bendrijos rezultatų atsilieka šie sektoriai:

o Popieriaus ir popieriaus gaminių gamybos sektorius (C17) – €2.9 tūkst. Lietuvoje ir apie €16 
tūkst. ES;

o Chemikalų ir chemijos produktų gamybos sektorius (C20) – €2 tūkst. Lietuvoje ir apie €21 
tūkst. ES;

o Kitų transporto priemonių ir įrangos gamybos sektorius (C30) – €1,4 tūkst. Lietuvoje ir apie 
€28 tūkst. ES.
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4.4.3. Investicijos į inovacijas

Skaitmeninimas inovacijų kontekste gali būti suvokiamas tiek kaip savarankiškas inovacijų procesas, tiek kaip 
ir inovacijas skatinantis veiksnys. Inovacijos gali būti kuriamos pačių įmonių, įgyvendinant MTEP projektus, 
ar gali būti paremtos išorės žinių naudojimu ar perėmimu. Oslo vadovas (2018 m.) apibrėžia 8 skirtingas ino-
vacijų veiklas, iš kurių dalies įgyvendinimas įmonėse tiesiogiai ar netiesiogiai gali veikti įmonės potencialą ir 
galimybes naudoti skaitmenines technologijas: 1) MTEP veiklos; 2) inžinerijos, dizaino ir kito kūrybinio darbo 
veiklos; 3) rinkodaros ir prekių ženklų vertės kūrimo veiklos; 4) su intelektine nuosavybe susijusios veiklos; 
5) darbuotojų mokymų veikla; 6) programinės įrangos kūrimo ir duomenų bazių veiklos; 7) veiklos, susijusios 
su materialinio turto įsigijimu ar nuoma; 8) inovacijų valdymo veikla (pav. 33.).16

pav. 33. Investicijos į inovacijas (įskaitant MTEP) (% nuo BVP, 2018 m.). Šaltinis: Eurostat

· ES lygiu daugiausiai į inovacijas investuoja C26-28, kai Lietuvoje didžiausias investicijas atlieka Me-
dienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamybos sektorius (C16-18). Būtent šio 
sektoriaus rezultatas Lietuvoje (0.21 % nuo BVP) daugiausiai lenkia ES rezultatą (0.10 % nuo BVP).

· Bendrijos lygiu, 5 iš 9 skirtingų apdirbamosios pramonės sektorių atsilieka nuo ES vidurkių, o iš jų 
ypač išsiskiria šie:

o Niekur kitur nepriskirtų kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių, elektros įrangos, mašinų 
ir įrangos gamybos sektoriaus (C26-28) – 0.08 % nuo BVP Lietuvoje ir 0.33 % nuo BVP ES;

o Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, kitos transporto įrangos gamybos 
sektorius (C29-30) – 0.02 % nuo BVP Lietuvoje ir 0.26 % nuo BVP ES;

o Naftos, chemijos, farmacijos, gumos ir plastiko gaminių gamybos sektorius (C19-22) – 0.13 % 
nuo BVP Lietuvoje ir 0.29 % nuo BVP ES.

4.4.4. Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių apibendrinimas

· Pagal prieinamus duomenis, Lietuvos apdirbamosios pramonės sektoriai investavimo srityje stipriai 
atsilieka nuo Bendrijos rezultatų. 

o pagal investicijas į mašinas ir įrenginius Bendrijos vidurkį lenkia tik Baldų gamybos sektorius 
(C31);

16 EBPO, „Oslo vadovas 2018: Duomenų apie inovacijas rinkimo, teikimo ir naudojimo gairės, Ketvirtasis Leidimas Mokslinės, technologinės 
ir inovacinės veiklos vertinimas“. 2018 m. <https://lic.lt/wp-content/uploads/2020/09/Oslo-vadovas-2018-1.pdf>
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o pagal investicijas į programinę įrangą Bendrijos vidurkį lenkia tik Kompiuterinių, elektroninių 
ir optinių gaminių gamybos sektorius (C26);

· Geresnė padėtis yra pagal investicijas į inovacijas (įskaitant MTEP) – Bendrijos rezultatą lenkia 4 
skirtingi apdirbamosios pramonės sektoriai.

4.5. Inovacijų diegimas

Pagal Oslo vadovą (2018), inovacija yra apibrėžiama kaip naujas arba patobulintas produktas ar procesas 
(arba jų derinys), kuris ženkliai skiriasi nuo ankstesnių vieneto produktų ar procesų ir kuris yra prieinamas 
potencialiems naudotojams (produkto atveju) arba kuris vieneto yra naudojamas (proceso atveju).

Toliau yra nagrinėjamos įvairių tipų verslo procesų inovacijos, t. y. naujas arba patobulintas vienai ar kelioms 
verslo funkcijoms skirtas verslo procesas, kuris ženkliai skiriasi nuo ankstesnių įmonės verslo procesų ir kurį 
įmonė naudoja. Galimos patobulintos verslo funkcijos charakteristikos yra didesnis efektyvumas, išteklių 
naudojimo efektyvumas, patikimumas ir atsparumas, įperkamumas, patogumas ir naudojimo galimybės, 
vertinant verslo procese dalyvaujančių subjektų (išorinių ar vidinių) požiūriu. Verslo proceso inovacija           
įdiegiama, kai įmonė pradeda ja naudotis savo vidinėje ar į išorę nukreiptoje veikloje.17

Verslo procesų inovacijos yra susijusios su skirtingomis pagrindinėmis įmonių funkcijomis ir pagalbinėmis 
verslo funkcijomis. Toliau analizuojamas rodiklis Nauji ar patobulinti metodai gaminti prekėms ar teikti paslau-
goms (pav. 35.) padeda nagrinėti pagrindinę įmonės funkciją, o likę rodikliai analizuoja inovacijas, susijusias 
su pagalbinėmis verslo funkcijomis.

pav. 34. Inovacijų diegimas - balas PSI. Šaltinis: Sudaryta autorių

Lietuvos apdirbamosios pramonės rezultatas:

· Skaitmeninimą įgalinančios aplinkos kontekste, Inovacijų diegimo srityje Lietuva demonstruoja     
geriausius rezultatus ir užima 13 vietą, surinkusi 44 balus (pirmoje vietoje yra Kipras, surinkęs 100 
balų; ES vidurkis – 45 balai).

· Geriausius rezultatus Lietuva demonstruoja pagal rodiklį Nauji ar patobulinti metodai gaminti prekėms 
ar teikti paslaugoms. 38.3 % įmonių Lietuvoje diegė tokio tipo inovacijas (6 geriausias rezultatas ES). 
Pagal šį rodiklį Lietuva lenkia ES vidurkį, kuris siekia 27.9 %. 

· Pagal kitų tipų inovacijų diegimo tendencijas, Lietuva atsilieka nuo ES vidurkių ir yra antroje Bendrijos 
pusėje. Inovacijas, įgalinančias naujas verslo praktikas organizuojant procedūras ar išorinius ryšius, 
Lietuvoje diegė tik 10.5 % apdirbamosios pramonės įmonių, kai ES vidurkis siekė 12.2 %; naujus darbo 
atsakomybės, sprendimų priėmimo ar žmogiškųjų išteklių valdymo organizavimo metodus Lietuvoje 

17 Oslo vadovas 2018: Duomenų apie inovacijas rinkimo, teikimo ir naudojimo gairės, Ketvirtasis Leidimas Mokslinės, technologinės ir ino-
vacinės veiklos vertinimas 
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taikė 10.8 % verslų ir 16.1 % ES; inovacijas logistikoje diegė 13.4 % pramonės įmonių ir 21.6 % ES; nau-
jus ar patobulintus metodus informacijos apdorojimui ar komunikacijai taikė 16.7 % įmonių Lietuvoje 
ir 22 % ES.

4.5.1. Inovacijos gamybos srityje

Inovacijos prekėms gaminti ar paslaugoms teikti palengvina veiklas, kurios gamybos faktorius transformuoja į 
prekes ar paslaugas. Pavyzdžiui, įmonė, kuri iki šiol nenaudojo industrinio roboto savo gamybos procesuose, 
įdiegusi tokio tipo robotą gali suefektyvinti prekių gamybos procesą (pav. 35.).

pav. 35. Įmonės, kurios diegė naujus ar patobulintus metodus gaminti prekėms ar teikti paslaugoms (% nuo įmonių, 2018 m.). 
Šaltinis: Eurostat

· Visi Lietuvos apdirbamosios pramonės sektoriai 2018 m. duomenimis diegė daugiau naujų ar patob-
ulintų metodų gaminti prekėms ar teikti paslaugoms lyginant su Bendrijos vidurkiais. Daugumos sek-
torių rezultatas lyginant su ES buvo reikšmingai didesnis, o didžiausi skirtumai buvo Gėrimų, maisto 
ir tabako gaminių gamybos sektoriuje (C10-12) – Lietuvos rezultatas geresnis 17.7 proc. p; Niekur 
kitur nepriskirtų kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių, elektros įrangos, mašinų ir įrangos 
gamybos sektoriuje – Lietuvos rezultatas geresnis 18.4 proc. p.

· Geriausius rezultatus Lietuvoje demonstravo Niekur kitur nepriskirtų kompiuterių, elektroninių ir 
optinių gaminių, elektros įrangos, mašinų ir įrangos gamybos sektorius (C26-28). 2018 m. šio sektori-
aus rezultatas siekė 54 %, o tai buvo antras geriausias pasiekimas nusileidžiantis tik Austrijai (54.6 
%). 

· Žemiausią rezultatą tiek Lietuvos, tiek ir ES mastu Lietuvoje pasiekė Tekstilės, drabužių, odos ir susijusių 
gaminių gamybos sektorius (C13-15). 30.5 % šio sektoriaus įmonių diegė naujus ar patobulintus 
metodus gaminti prekėms ar teikti paslaugoms, o tai yra 10 geriausias rezultatas Bendrijos lygiu.

4.5.2. Inovacijos organizuoti procedūras ar išorinius ryšius

Tobulėjant skaitmeninėms technologijoms, leidžiančioms rinkti ir apdoroti didelius duomenų kiekius, atsiran-
da naujos galimybės tobulinti verslo procesus įmonėse. Įvairių informacinių ir komunikacinių technologijų 
diegimas verslams leidžia tobulinti verslo praktikas, pritaikant naujus verslo modelius, įsitraukiant į naujas 
vertės kūrimo grandines, pagerinant santykius su klientais ar verslo partneriais ir pan. Visa tai įmonėse 
yra įgalinama naudojant išmanias įmonės vadybos sistemas, kurios yra paremtos bendradarbiavimu tarp       
skirtingų įrenginių, sujungtų tinklais (pav. 36.). 
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pav. 36. Įmonės, kurios diegė naujas verslo praktikas organizuoti procedūras ar išorinius ryšius (% nuo įmonių, 2018 m.). 
Šaltinis: Eurostat

· Naujas verslo praktikas, skirtas organizuoti procedūras ar išorinius ryšius, Lietuvoje diegė santykinai 
mažai įvairių apdirbamosios pramonės sektorių. 7 iš 9 sektorių atsilieka nuo ES vidurkių, ypač:

o Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, kitos transporto įrangos gamybos 
sektoriuje (C29-30) – 12.1 % Lietuvoje ir 23.1 % ES (didžiausias rodiklis ES tarp skirtingų pra-
monės sektorių);

o Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamybos sektorius (C24-25) 
– 8.5 % Lietuvoje ir 16 % ES.

· Niekur kitur nepriskirtų kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių, elektros įrangos, mašinų ir 
įrangos gamybos sektorius (C26-28) įmonės Lietuvoje diegia daugiausiai naujų verslo praktikų or-
ganizuoti procedūras ar išorinius ryšius – 19.2 % (ES lygiu šis sektorius yra antroje vietoje – 23.1 %).

4.5.3. Inovacijos darbo atsakomybių, sprendimų priėmimo ar žmogiškųjų išteklių valdymo 
srityse

Įvairių skaitmeninių technologijų diegimas įmonėse įgalina efektyvesnį žmogiškojo kapitalo valdymą. 
Naudojant įvairias skaitmenines technologijas, įmonės gali pagerinti konkretaus asmens ar grupės asmenų 
efektyvumą; patobulinti organizacinę veiklą bei efektyvumą; efektyviau skirstyti darbo krūvį; ugdyti 
darbuotojų įgūdžius ar žinias ir pan. (pav. 37.).  

pav. 37. Įmonės, kurios diegė naujus darbo atsakomybės, sprendimų priėmimo ar žmogiškųjų išteklių valdymo organizavimo 
metodus (% nuo įmonių, 2018 m.). Šaltinis: Eurostat

· Naujų darbo atsakomybės, sprendimų priėmimo ar žmogiškųjų išteklių valdymo organizavimo 
metodų kontekste, Lietuvos apdirbamosios pramonės sektoriai demonstruoja ganėtinai prastus 
rezultatus. Iš 9 skirtingų apdirbamosios pramonės sektorių, net 7 atsilieka nuo ES vidurkių, o kai       
kuriuose sektoriuose skirtumai yra ganėtinai dideli:
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o Baldų gamybos ir kitos gamybos, mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo sektoriuje (C31-33) – 
10.2 % Lietuvoje ir 20 % ES. Šio sektorius rezultatas yra antras blogiausias Lietuvoje.

o Naftos, chemijos, farmacijos, gumos ir plastiko gaminių gamybos sektorius (C19-22) – 18.5 
% Lietuvoje ir 25.9 % ES;

o Tekstilės, drabužių, odos ir susijusių gaminių gamybos sektorius (C13-15) – 9.2 % Lietuvoje ir 
16.4 % ES. Šio sektoriaus rezultatas Lietuvoje yra pats žemiausias.

· Geriausią Lietuvos rezultatą šioje inovacijų diegimo srityje užima Niekur kitur nepriskirtų kompiuterių, 
elektroninių ir optinių gaminių, elektros įrangos, mašinų ir įrangos gamybos sektorius (C26-28), 
kuris nežymiai lenkia ES vidurkį – atitinkamai 25.8 ir 25.3 %. ES vidurkį taip pat nežymiai lenkia Kitų           
nemetalinių mineralinių gaminių gamybos sektorius (C23) – 14.6 % Lietuvoje ir 14 % ES.

4.5.4. Inovacijos logistikoje

Inovacijos logistikoje palengvina transportavimą ir paslaugų teikimą, sandėliavimą, užsakymų tvarkymą. 
Pavyzdžiui, internetinės prekių užsakymo sistemos įdiegimas įmonėje reprezentuoja inovacijos įdiegimą 
įgyvendinti logistikos verslo funkciją (pav. 38.). 

pav. 38. Įmonės, kurios diegė logistikos inovacijas (% nuo įmonių, 2018 m.). Šaltinis: Eurostat

· ES vidurkius Inovacijų logistikoje stipriai iškreipia kai kurių sektorių Italijos, Kipro bei Liuksemburgo 
rezultatai, todėl Lietuvos duomenis yra tikslingiau lyginti su ES mediana.

· Logistinių inovacijų diegimo srityje, Lietuvoje stipriai išsiskiria Gėrimų, maisto ir tabako gaminių 
gamybos sektorius (C10-12). Lietuvoje net 16.5 % sektoriaus įmonių diegė šio tipo inovacijas, kai tuo 
tarpu ES mediana siekė tik 12.5 %. 

· 6 sektorių rezultatai yra prastesni lyginant su ES mediana, o iš jų ypač išsiskiria du:

o Naftos, chemijos, farmacijos, gumos ir plastiko gaminių gamybos sektorius (C19-22) – 7.3 % 
Lietuvoje (25 vieta ES) ir 13.7 % ES;

o Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, kitos transporto įrangos gamybos 
sektoriuje (C29-30) – 6.9 % Lietuvoje (24 vieta ES) ir 15.4 % ES.

4.5.5. Inovacijos informacijos apdorojimo ir komunikacijos                                         
srityse

Informacijos rinkimas, apdorojimas ir komunikacija yra neatsiejami nuo verslo skaitmeninimo procesų. 
Pramonės įmonėms siekiant tapti ateities gamyklomis su kibernetinės-fizinės gamybos sistemomis (angl. 
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cyber-physical production systems), įgalinančiomis lankstumą bei efektyvumą, būtini efektyvūs ryšių tinklai 
ir duomenų valdymo sistemos. Tokio tipo veikimą įmonėse įgalina pramoninio daiktų interneto pritaikymas 
skirtingas įmonės sritis integruojant į vieną bendrą visumą (pav. 39.). 

pav. 39. Įmonės, kurios diegė naujus ar patobulintus metodus informacijos apdorojimui ar komunikacijai (% nuo įmonių, 2018 
m.). Šaltinis: Eurostat

· Daugiausiai naujų ar patobulintų metodų informacijos apdorojimui ar komunikacijai Lietuvoje diegė 
Niekur kitur nepriskirtų kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių, elektros įrangos, mašinų ir 
įrangos gamybos sektorius (C26-28). Šio sektoriaus rezultatas siekė 29.8 %, o tai yra daugiau lyginant 
su Bendrijos vidurkiu – 28 %. Tiek Lietuvos, tiek ES lygiu šio sektoriaus įmonės diegė daugiausiai 
tokio tipo inovacijų. 

· ES vidurkį Lietuvoje reikšmingai viršijo Kitų nemetalinių mineralinių gaminių gamybos sektorius 
(C23). Lietuvoje 23.8 % sektoriaus įmonių diegė su informacijos apdorojimu ir komunikacija susijusias 
inovacijas, kai tuo tarpu ES vidurkis siekė tik 17 %.

· Likę apdirbamosios pramonės sektoriai Lietuvoje diegė mažiau šio tipo inovacijų, ypač:

o Tekstilės, drabužių, odos ir susijusių gaminių gamybos sektorius (C13-15) – 12.1 % Lietuvoje 
ir 19.3 % ES;

o Baldų gamybos ir kitos gamybos, mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo sektoriuje (C31-33) 
– 16.4 % Lietuvoje ir 22.2 % ES.

4.5.6. Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių apibendrinimas

· Pagal skirtingų tipų inovacijų diegimą, Lietuvos apdirbamoji pramonė ES kontekste geriausius rezul-
tatus demonstravo diegiant naujus ar patobulintus metodus prekėms gaminti ar paslaugoms teikti – 
pagal šią kategoriją visi pramonės sektoriai demonstruoja geresnius rezultatus nei Bendrijos vidurkis.

· Likusių rodiklių atžvilgiu padėtis yra kur kas prastesnė – tik 2 skirtingi apdirbamosios pramonės sek-
toriai iš 9 sugebėjo demonstruoti geresnius rezultatus už ES vidurkius. Tai leidžia daryti prielaidą, kad 
Lietuvos pramonės įmonės inovacijų diegimo kontekste didžiausią dėmesį skyrė gamybos procesų 
tobulinimui, kai tuo tarpu kiti procesai, susiję su logistika, verslo procesų ar darbo organizavimu, 
informacijos apdorojimu ir komunikacija liko nuošalyje.

· Diegiant skirtingas inovacijas, Lietuvoje geriausius rezultatus ES kontekste demonstravo Kitų ne-
metalo mineralinių produktų gamybos sektorius (C23) – iš penkių atskirų inovacijų diegimo kategori-
jų, nuo Bendrijos rezultatų šis sektorius atsilieka tik pagal vieną t. y. inovacijų diegimą logistikoje. 

· Pagal 3 iš 5 rodiklių Bendrijos rezultatus taip pat lenkia 2 sektoriai:



53

o Gėrimų, maisto ir tabako gaminių gamybos sektorius (C10-12)

o Niekur kitur nepriskirtų kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių, elektros įrangos, 
mašinų ir įrangos gamybos sektoriaus (C26-28);

· Blogiausius rezultatus ES kontekste demonstruoja sektoriai, kurie pagal 4 skirtingus rodiklius atsilie-
ka nuo vidurkių:

o Tekstilės, drabužių, odos ir susijusių gaminių gamybos sektorius (C13-15);

o Naftos, chemijos, farmacijos, gumos ir plastiko gaminių gamybos sektorius (C19-22);

o Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamybos sektorius 
(C24-25);

o Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, kitos transporto įrangos ga-
mybos sektorius (C29-30);

o Baldų, kitos gamybos ir mašinų bei įrangos remontavimo ir montavimo sektorius  (C31-
33).
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5. Technologijų     
naudojimas įmonėse
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Apdirbamosios pramonės įmonės Lietuvoje ir ES jaučia vis didesnį spaudimą diegti įvairias skaimenines tech-
nologijas. Skaitmeninių technologijų naudojimas įmonėse, skirtingai nei šį procesą Įgalinanti aplinka gali būti 
išmatuotas tikslingiau, analizuojant, kiek įmonių naudoja konkrečius technologinius sprendimus, įgyvendi-
nant verslo funkcijas. Visgi, prieinami Eurostat duomenys apie technologijų naudojimą įmonėse turi tam 
tikrų trūkumų, į kuriuos būtina atsižvelgti:

· Duomenys rodo, kiek įmonių naudoja konkrečius technologinius sprendimus, tačiau neparodo tech-
nologijų naudojimo apimčių pačioje įmonėje. Pvz. įmonės gali teigti, kad jos naudoja industrinius 
robotus, tačiau viena įmonė gali būti įsidiegusi 1 robotą, o kita 10 ir pan.;

· Įmonės gali teigti, kad naudoja tam tikrus technologinius sprendimus, tačiau gali skirtis jų naujumas, 
techniniai parametrai ir pan. Pvz. dalis įmonių gali naudoti senesnius industrinius robotus, 
pasižyminčius prastesnėmis funkcinėmis savybėmis, lyginant su naujesniais ir pažangesniais 
įrenginiais. 

· Dalis technologijų turi skirtingas pritaikomumo galimybes, įgyvendinant verslo funkcijas. Nenu-
vertinant skirtingų technologijų svarbos, vienos iš jų gali turėti didesnę įtaką didinant verslo        
konkurencingumą, lyginant su kitomis. Pvz. Eurostat pateikia duomenis, kiek įmonių naudoja CRM 
savo veikloje, tačiau nespecifikuoja jų tipo, t. y. operacinis, analitinis ar bendradarbiavimo CRM;

· Dalis rezultatų taip pat gali būti iškreipti dėl skirtingo į klausimus atsakinėjančių asmenų suvokimo, 
nevienodų žinių bei kompetencijų konkrečių technologijų srityje.  

Nepaisant šių trūkumų, toliau yra pristatomos technologijų naudojimą įmonėse apimančios sub-kategorijos 
ir konkretūs rodikliai.  

 Analizės lygmens pasirinkimas

Visus pramonės sektorius vienija tai, kad pagrindinė jų veikla yra gamyba. Visgi, skirtingos pramonės šakos 
tuo pačiu tarpusavyje skiriasi pagal tam tikrus faktorius, kurie galiausiai lemia jų imlumą skaitmeninėms 
technologijoms. Gamybos įmones galima skirstyti pagal gamybos organizavimo tipologiją, kuri dažniausiai 
yra būdinga tam tikrų sektorių įmonėms:

· Darbo parduotuvės gamyba (angl. job shop manufacturing). Gamybai naudojamos gamybos   
erdvės, o ne surinkimo linijos. Dažniausiai gaminamos mažos partijos individualizuotų produktų, pa-
gal užsakymą specifiniams klientams. Dažnai gaminami skirtingi produktai, o jų gamyba turi skirtingą 
seką ar etapus. Tokio tipo gamyboje daugiausiai naudojamos bendrojo pobūdžio technologijos dėl jų 
plataus panaudojimo ir galimybių atlikti skirtingas veiklas, kas yra svarbu gaminant įvairius gaminius 
nedideliais partijų dydžiais ar kiekiais.

· Pasikartojanti gamyba (angl. repetitive manufacturing). Gaminamas konkretus kiekis konkrečios 
produkcijos. Dažniausiai gamybai naudojamos specialios gamybos linijos, kurios nuolatos beveik 
nekeičiant produkcijos gamina tą patį. Daugelis įmonių, gaminančių elektronines prekes, automo-
bilius ar ilgalaikio vartojimo prekes, pvz. šaldytuvus ir televizorius ir pan. naudoja pasikartojantį 
gamybos procesą.

· Diskreti gamyba (angl. discrete manufacturing). Gamybai naudojama surinkimo ar gamybos linija, 
tačiau ji suteikia lankstumo ir leidžia dažnesnius pokyčius. Ši gamyba įmonei leidžia turėti įvairių 
stilių, dydžių ar kitų modifikacijų gaminį, tačiau tai reiškia, kad gamyba užtrunka ilgiau dėl poreikio 
pertvarkyti gamybos sistemą. Tokią gamybos formą dažniausiai naudoja automobilių ar orlaivių pra-
monė, taip pat daugelis įmonių, gaminančių drabužius, medicinos prietaisus, žaislus, išmaniuosius 
telefonus ir pan.

· Serijinė gamyba (angl. batch process manufacturing). Serijinė gamyba yra panaši į diskretinės 
gamybos ir darbo parduotuvės gamybos tipus, kuriuos lemia produkto paklausa ar žaliavų prieinamu-
mas. Vieno gamybos ciklo metu yra pagaminama produkcija, kuri patenkina kliento poreikį, taigi 
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gamyba yra sustabdoma, įranga yra sutvarkoma, o darbas pratęsiamas tada, kai atsiranda poreikis 
kitai produkcijos partijai. Maisto gamybos, laikraščių spausdinimo, knygų įrišimo ar vaistų gamybos 
pramonės įmonės dažnai taiko tokį gamybos modelį.

· Nepertraukiama gamyba (angl. continuous process manufacturing). Tokia gamyba vyksta nuola-
tos, kaip ir pasikartojanti gamyba. Skirtumas yra tas, kad šiame gamybos procese daugiausiai dėme-
sio skiriama žaliavoms, kurios dažnai yra dujų, miltelių, ar skysčių pavidalo. Tokį gamybos procesą 
dažniausiai vykdo naftos rafinavimo, metalų lydymo, popieriaus gamybos ir kai kurie maisto pra-
monės sektoriai, kurie gamina pvz. padažus, gėrimus, tirštus produktus.18

Atsižvelgiant į didelę gamybos organizavimo būdų įvairovę, galima išskirti keletą esminių skirtumų, kurie 
atskiria skirtingus apdirbamosios pramonės sektorius.

· Gaminama produkcija. Skirtingi apdirbamosios pramonės sektoriai gamina skirtingo sudėtingu-
mo, dydžio, formų ir pan. produkciją. 

· Skirtingos medžiagos. Pavyzdžiui, medienos apdirbimo sektoriuje yra naudojamos tokios 
medžiagos kaip mediena, fanera, medžio drožlės ir pan.; drabužių pramonė naudoja vilną, medvil-
nę, liną ir pan.; metalo pramonė naudoja geležį, plieną, aliuminį. Visos šios medžiagos tarpusavyje 
skiriasi pagal elastingumą, kietumą, termines savybes, aplinkos poveikį ir pan. 

· Skirtingi gamybos procesai. Pavyzdžiui, mašinų ar įrangos gamyba reikalauja įgyvendinti tokius 
veiksmus, kaip kalimas, štampavimas, lenkimas, formavimas, suvirinimas, skirtingų dalių surinkimas, 
kai tuo tarpu drabužių gamybai reikalingi tokie procesai, kaip kirpimas, siuvimas, mezgimas, pjausty-
mas ir pan.

· Skirtingas bendradarbiavimas su išore. Priklausomai nuo to, koks gamybos tipas dominuo-
ja tam tikroje įmonėje, gali stipriai priklausyti ir įmonės bendradarbiavimas su kitais vertės kūrimo 
grandinės veikėjais, pvz. medžiagų tiekėjais ar logistikos paslaugas teikiančiais dalyviais.

EBPO ekspertai taip pat pastebi, kad technologijų įsisavinimo tempas priklauso nuo sektoriaus, kuriame 
veikia konkreti įmonė. Nors nei vienas konkretus rodiklis negali atspindėti technologijų plėtros ir sklaidos 
tempo, rodiklių derinimas gali suteikti įžvalgų apie skirtingų sektorių padėtį technologijų pritaikymo požiūriu. 
Atsižvelgiant į tai, EBPO pateikia sektorių taksonomiją pagal jų skaitmeninį intensyvumą (lentelė 4.). Anal-
izuojami rodikliai parodo, kaip skaitmeninės transformacijos mastą įmonėse lemia jų investicijos į skait-
meninį turtą; kaip įmonės veikia rinkoje ir bendrauja su klientais bei tiekėjais; kokia yra žmogiškojo kapitalo 
padėtis ir kokie įgūdžiai reikalingi įmonėms; kaip yra organizuojama gamyba. 

EBPO pateikiama taksonomija buvo sudaryta remiantis 36 sektorių iš 12 valstybių pavyzdžiais. Pateikta tak-
sonomija skirtingus sektorius suskirsto į keturias kvartiles: aukščiausi (top) 25 % – aukštas skaitmeninis 
intensyvumas; žemiausi (low) 25 % – žemas skaitmeninis intensyvumas; tarpe – vidutiniškai aukštas arba 
vidutiniškai žemas skaitmeninis intensyvumas. 

18 Indeed, „6 Types of Manufacturing Processes“. 2021 m. <https://www.indeed.com/career-advice/career-development/manufacturing-pro-
cesses>
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lentelė 4. Apdirbamosios pramonės sektorių skaitmeninimo intensyvumo taksonomija. Šaltinis: OECD19

Atsižvelgiant į visa tai, skirtingų apdirbamosios pramonės sektorių tarpusavio palyginimas pagal konkrečios 
technologijos naudojimą ne visuomet yra objektyvus. Tam tikri sektoriai, lyginant su kitais, yra imlesni tam 
tikroms konkrečioms technologijoms ar technologijų rinkiniams dėl savo veiklos bruožų. Dėl šios priežasties, 
toliau analizuojami skirtingi apdirbamosios pramonės sektoriai daugiausiai lyginami sektoriaus viduje, t. y. 
konkretaus sektoriaus rezultatas yra lyginamas su to paties sektoriaus rezultatais kitose šalyse. Tikėtina, kad 
toks pasirinkimas suteiks geresnį vaizdą apie konkretaus sektoriaus skaitmeninį pasirengimą ES kontekste.

5.1. Dalinimasis informacija elektroniniu būdu 

Pagrindiniams verslo procesams tampant vis sudėtingesniems dėl didelių veiklos apimčių, informacijos ar 
skirtingų į procesą įtrauktų veikėjų kiekio, įmonėms yra būtina išlaikyti procesų kontrolę bei efektyvumą. 
Skirtingi verslo procesai, pradedant gamyba, tiekimo grandinės valdymu ir baigiant įmonės finansais ar 
žmogiškųjų išteklių valdymu, tampa vis labiau integruoti ir susieti tarpusavyje, o sėkmingas šių procesų 
valdymas galiausiai nulemia įmonės sėkmę rinkoje. Skaitmeninės transformacijos kontekste, įvairių tech-
nologijų diegimas gali padėti efektyviau suvaldyti darbo procesus, todėl toliau analizuojama keletas tech-
nologinių sprendimų, kurie elektroniniu būdu padeda įmonėms efektyviau dalintis informacija elektroniniu 
būdu. 

19 OECD, „Digital intensity, a taxonomy of sectors“. 2019 m.
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pav. 40. Dalinimasis informacija elektroniniu būdu - balas PSI. Šaltinis: Sudaryta autorių

Lietuvos apdirbamosios pramonės rezultatas:

· Informacijos dalinimosi įmonės viduje srityje Lietuva atitinka ES vidurkį ir užima 11 vietą surinkusi 54 
balus (pirmoje vietoje yra Belgija, surinkusi 99 balus; ES vidurkis – 54 balai). 

· 36 % Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonių (34 % ES) naudoja programinės įrangos sprendimus, 
tokius kaip ryšių su klientais valdymo sistema (CRM), o 47 % verslų Lietuvoje (49 % ES) naudoja 
įmonės išteklių planavimo (ERP) įrangos paketus, kurie skirti keistis informacija tarp skirtingų verslo 
funkcinių sričių.  Pagal šių technologijų naudojimą Lietuva ES mastu užima atitinkamai 10 ir 12 vietas. 

5.1.1. Ryšių su klientais valdymo sistemos, tokios kaip CRM

Pastaraisiais metais gamybos pramonė tampa vis labiau orientuota į klientus, o ryšių su klientais valdymo 
sistemos, tokios kaip CRM, yra būtinos priemonės, padedančios gamintojams būti labiau organizuotiems, 
parduoti daugiau produkcijos ir labiau patenkinti savo klientų poreikius (pav. 41.). Gavus naują gamybos 
užklausą iš kliento, ypač svarbiu aspektu tampa tinkamas bendravimas su klientu, o taip pat komercinio pa-
siūlymo pateikimo greitis bei kokybė. Naujos užklausos įvertinimo procesas užtrunka, tačiau svarbu jį praeiti 
kuo greičiau ir klientui pateikti konkretų bei kokybišką komercinį pasiūlymą. Tokiu atveju klientas matys, kad 
gamybos įmonė teisingai valdo visus procesus ir, prieš pateikdama komercinį pasiūlymą, praleidžia užklausą 
per visus reikalingus gamybos skyrius. Atsižvelgiant į tai, gamybos įmonėje turi būti užtikrintas sklandus 
įvairių departamentų bendradarbiavimas naujos verslo užklausos įvertinimo etape.20

Santykių su klientais valdymo (CRM) sistemos yra programinės įrangos įrankiai, kurie padeda įmonėms orga-
nizuoti tarpusavio sąveiką su jau esamais ar netgi potencialiais klientais. CRM pagalba įmonės gali:

· Pagerinti pardavimų rezultatus. CRM leidžia geriau apdoroti skirtingą informaciją ir centralizuo-
ti visą komunikaciją, susijusią su pardavimais.

· Padidinti klientų pasitenkinimą ir lojalumą. Turint daugiau informacijos apie savo klientus, 
galima reguliariai ir kur kas efektyviau su jais bendrauti. Be to, tai leidžia geriau atsakyti į klientų 
užklausas įvairiais klausimais, nes su jais susijusi informacija yra lengvai pasiekiama CRM sistemoje.

· Prognozuoti paklausą. CRM padeda numatyti būsimą pardavimų kaitą, atsižvelgiant į sandorių 
srautą. 

· Tobulinti produktus. CRM padeda surinkti klientų įžvalgas apie jų požiūrį į produktus ir kaip juos 
būtų galima patobulinti.21

20 Giedrius Valuckas, „Stringančios tiekimo grandinės Vakarų Europos pramonėje – kaip iš to laimėti Lietuvos gamintojams?”. 2021 m. 
<https://www.pbs.lt/2021/03/31/stringancios-tiekimo-grandines-vakaru-europos-pramoneje-kaip-is-to-laimeti-lietuvos-gamintojams/>
21 Anne Mulvenn, „The Top 5 Benefits of a CRM for Manufacturing Companies“. <https://www.geniuserp.com/blog/the-top-5-benefits-of-a-
crm-for-manufacturing-companies https://www.pbs.lt/2021/03/31/stringancios-tiekimo-grandines-vakaru-europos-pramoneje-kaip-is-to-laime-
ti-lietuvos-gamintojams/>
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CRM gali būti įdiegtas į įmonės turimą įrangą (angl. hardware) arba veikti kaip debesų kompiuterijos paslau-
ga. CRM dažniausiai yra skirstomi į: 

· Operacinį CRM – kurio pagalba palaikomi ryšiai su klientais, vyksta verslo procesų integravi-
mas;

· Analitinį CRM – duomenų apie klientus analizavimas, naudojantis jų surinkimu (angl. data mining);

· Bendradarbiavimo CRM – praktikos, siekiant palaikyti sąveiką su klientu, po produkcijos parda-
vimo (angl. after sale) / kliento ir pardavėjo bendravimas realiu laiku.

pav. 41. Įmonės, kurios naudoja ryšių su klientai valdymo sistemas, kaip CRM (% nuo įmonių, 2021 m.). Šaltinis: Eurostat

· Didžiausias procentas apdirbamosios pramonės įmonių, naudojusių ryšių su klientais valdymo siste-
mas Lietuvoje veikia Kompiuterių, elektronikos ir optikos gaminių gamybos sektoriuje (C26) – 63 %. 
ES lygiu šio sektoriaus įmonės taip pat yra pirmoje vietoje pagal technologijos naudojimą – rezultatas 
siekia 55 %.  

· Paminėjimo vertas yra Lietuvos Gėrimų, maisto ir tabako gaminių gamybos sektorius (C10-12), kurio 
39 % įmonių naudoja ryšių su klientais valdymo sistemas, o tai sektoriui visos ES mastu leidžia užimti 
trečią vietą, atsiliekant tik nuo Kipro ir Nyderlandų. 

· Reikšmingai ES vidurkį technologijų taikymo srityje taip pat lenkia Lietuvos: 

o Tekstilės, drabužių, odos ir susijusių gaminių gamybos sektorius (C13-15) – 32 % Lietuvoje ir 
23 % ES;

o Kokso, rafinuotos naftos, chemijos ir pagrindinių farmacijos produktų, gumos ir plastikų, kitų 
nemetalinių mineralinių produktų gamybos sektorius (C19-23) – 40 % Lietuvoje ir 40 % ES;

o Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, kitos transporto įrangos gamybos 
sektorius (C29-30) – 42 % Lietuvoje ir 36 % ES;

· Tik du Lietuvos apdirbamosios pramonės sektoriai šioje kategorijoje pasižymi prastesniais rezultatais 
nei ES vidurkis, o jų abiejų rezultatai yra prasčiausi šalies mastu. Šie sektoriai yra:

o Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamybos sektorius (C16-18) 
– 31 % Lietuvoje ir 34 % ES;

o Baldų gamybos ir kitos gamybos, mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo sektorius (C31-33) – 
29 % Lietuvoje ir 34 % ES.
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5.1.2. Įmonės išteklių planavimo (ERP) įrangos paketai, skirti dalintis informacija tarp skirtingų 
verslo funkcinių sričių

Įmonės išteklių planavimo (ERP) sistemos yra programinė įranga, naudojama valdyti įmonės resursus dali-
nantis informacija tarp skirtingų įmonės funkcinių sričių, tokių kaip apskaita, planavimas, gamyba, rinkodara 
ir pan. (pav. 42.). Ekspertų vertinimu, Lietuvos gamybos įmonėms, kurių absoliuti dauguma yra orientuotos į 
eksporto rinkas, ERP sistemos diegimas yra būtinybė. Tipinė ERP sistema importuoja naują verslo užklausą ir 
automatiškai patikrina dabartinį gamybos apkrovimo lygį, naujo užsakymo įvykdymo laiką, numato galimas 
perkrovas atskirose gamybos fazėse, įvertina resursų naujo užsakymo įvykdymui poreikį ir t.t. Be tinkamos 
ERP sistemos susitvarkyti su naujų užsakymų antplūdžiu yra be galo sudėtinga.22 ERP sistemos įmonėms 
leidžia:

· Geriau reaguoti į pokyčius rinkoje. ERP gali suteikti įvairių duomenų, kurie padeda geriau 
įvertinti, planuoti, prisitaikyti ir reaguoti į kintančius rinkos poreikius ir klientų pirkimo tendencijas. 

· Priimti tikslesnius strateginius sprendimus. ERP gali suteikti informacijos apie kiekvieną 
įmonės funkcinę sritį, taip įgalinant duomenimis grįstus ir greitesnius verslo sprendimus. Prieiga prie 
pagrindinių veiklos rodiklių, tokių kaip bendri pardavimai, pardavimo marža ar kt., padeda gamybos 
įmonėms laikytis savo tikslų ir priimti reikiamus vidinius sprendimus.

· Sumažinti kaštus. Programinė įranga gamybinėms įmonėms padeda sumažinti bendras veiklos sąnau-
das, nes rankiniai, daug laiko reikalaujantys procesai yra pakeičiami automatizuotais, supaprastintais 
procesais su verslo informacija realiuoju laiku. Be to, ERP padeda sumažinti darbo sąnaudas, o mažesnis 
klaidų lygis padeda sumažinti nuostolius. Galimybė tiksliai sekti atsargas ir efektyviai jas  integruoti į 
gamybos planavimą pašalina perteklines atsargas ir sandėliavimo išlaidas.23

Dažnu atveju įmonės, kurių yra  teiraujamasi apie ERP sistemų naudojimą, nežino, kad tokia technologija jų 
įmonėje jau yra įdiegta: dažniausiai įmonės naudoja tokios sistemos produkto pavadinimą; produktą naudoja 
nuolatos jau daugelį metų, todėl tai suvokia kaip duotybę; naudoja tam tikras ERP dalis, tačiau to nesuvokia.

Analizuojant ERP naudojimo duomenis verta atkreipti dėmesį, kad jie neatskleidžia informacijos apie tai, 
kokius verslo procesus sistema integruoja ir koks yra integravimo mastas. Kadangi ERP sistemos gali būti 
sudarytos iš skirtingų modulių, įmonės sistemas gali naudoti ribota apimtimi. 

pav. 42. Įmonės, kurios naudoja išteklių planavimo (ERP) įrangos paketus, skirtus dalintis informacija tarp skirtingų verslo 
funkcinių sričių (% nuo įmonių, 2021 m.). Šaltinis: Eurostat

· ERP įrangos naudojimu atžvilgiu, skirtingų Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių situacija yra 
santykinai prastesnė lyginant su CRM naudojimu. Net 5 iš 9 skirtingų apdirbamosios pramonės sek-
torių šiuo atžvilgiu demonstruoja prastesnius rezultatus nei ES vidurkis. Visgi, atsilikimas nuo Bendri-
jos vidurkio nėra didelis ir svyruoja nuo 1 iki 4 proc. p., atitinkamai:

22 Giedrius Valuckas, „Stringančios tiekimo grandinės Vakarų Europos pramonėje – kaip iš to laimėti Lietuvos gamintojams?”. 2021 m. 
<https://www.pbs.lt/2021/03/31/stringancios-tiekimo-grandines-vakaru-europos-pramoneje-kaip-is-to-laimeti-lietuvos-gamintojams/>
23 embee „6 Benefits of ERP for Manufacturing Industry“. <https://embee.co.in/blog/6-key-benefits-of-erp-for-the-manufacturing-industry/>   
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o Kokso, rafinuotos naftos, chemijos ir pagrindinių farmacijos produktų, gumos ir plastikų, kitų 
nemetalinių mineralinių produktų gamybos sektorius (C19-23) – 58 % Lietuvoje ir 59 % ES;

o Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamybos sektorius (C16-18) 
– 39 % Lietuvoje ir 43 % ES;

· Daugiausiai ERP technologijas Lietuvoje naudoja du sektoriai, o jų rezultatas siekia 70 %:

o Kompiuterių, elektronikos ir optikos gaminių gamybos sektorius (C26) – visgi Lietuvos rezul-
tatas atsilieka nuo Bendrijos vidurkio, kuris siekia 73 %;

o Niekur kitur nepriskirtos elektros įrangos, mašinų ir įrangos gamybos sektorius (C27-28) – ES 
rezultatas yra 65 %;

· Du Lietuvos apdirbamosios pramonės sektoriai išsiskiria iš kitų reikšmingai lenkdami ES vidurkį:

o Gėrimų, maisto ir tabako gaminių gamybos sektorius (C10-12) – 50 % Lietuvoje (trečias      
geriausias rezultatas po Danijos ir Slovėnijos) ir 36 % ES;

o Tekstilės, drabužių, odos ir susijusių gaminių gamybos sektorius (C13-15) – 43 % Lietuvoje ir 
34 % ES.

5.1.3. Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių apibendrinimas

· Apibendrinant, atskiri Lietuvos apdirbamosios pramonės sektoriai daugiau dėmesio skiria įmonės 
išteklių planavimo sistemoms, lyginant su klientų valdymo sistemomis, tačiau būtent pagal pastarąjį 
rodiklį Lietuvos apdirbamosios pramonės sektoriai Bendrijos kontekste atrodo kur kas geriau.

· Bendra Lietuvos situacija pagal vidinių procesų integracijos kategoriją ES kontekste yra ganėtinai 
nebloga, nes pagal abu šios kategorijos rodiklius, 4 apdirbamosios pramonės sektoriai lenkia ES            
vidurkius. Šioje srityje, ES kontekste, ypač išsiskiria du sektoriai, kurie Bendrijos vidurkius lenkia 
dideliais skirtumais:

o Gėrimų, maisto ir tabako gaminių gamybos sektorius (C10-12);

o Tekstilės, drabužių, odos ir susijusių gaminių gamybos sektorius (C13-15);

· Kiti du sektoriai, kurie šiek tiek mažesnėmis apimtimis lenkia Bendrijos vidurkius yra:

o Niekur kitur nepriskirtos elektros įrangos, mašinų ir įrangos gamybos sektorius (C27-28);

o Ypač didelis atsilikimas yra pastebimas Variklinių transporto priemonių, priekabų ir pus-
priekabių, kitos transporto įrangos gamybos sektoriuje (C29-30);

· Pagal abu kategorijai priklausančius rodiklius, du Lietuvos apdirbamosios pramonės sektoriai atsilie-
ka nuo ES vidurkių:

o Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamybos sektorius 
(C16-18);

o Baldų gamybos ir kitos gamybos, mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo sektorius 
(C31-33).
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5.2. Integracija su tiekėjais/klientais, tiekimo grandinės valdymas

Efektyvus tiekimo grandinės valdymas bei integracija su tiekėjais ir klientais tampa vis svarbesniais verslo 
sėkmę užtikrinančiais elementais. Kartu su vis spartesniu verslo skaitmeninimu, svarbus elementas bus tradi-
cinių tiekimo grandinių evoliucija link sujungtų, pažangių ir labai efektyvių tiekimo grandinių ekosistemų. 
Šiai dienai, tradicinės tiekimo grandinės iš esmės yra atskirų ir pavienių žingsnių visuma, pasireiškianti              
skirtingais etapais nuo rinkodaros ar produktų kūrimo iki gamybos, platinimo ir patekimo pas klientą. Pro-
cesų skaitmeninimas padeda griauti šias sienas, o grandinės tampa pilnai integruotomis ekosistemomis, ku-
rios yra skaidrios ir matomos visoms grandinėje dalyvaujančioms šalims – nuo žaliavų ar komponentų ir dalių 
tiekėjų iki dalis ar galutines prekes transportuojančių vežėjų ir galutinių vartotojų. Skirtingų technologinių 
procesų integracija ir planavimo įgalinimas logistikos, pirkimų ar sandėliavimo srityse leis įmonėms reaguoti 
į tiekimo grandinės sutrikimus ir netgi juos numatyti, modeliuoti situacijas ir veiklos scenarijus, keičiantis 
sąlygoms realiu laiku.

pav. 43. Integracija su tiekėjais/klientais – balas PSI. Šaltinis: Sudaryta autorių

Lietuvos apdirbamosios pramonės rezultatas:

· Pagal kategoriją Integracija su tiekėjais/klientais, tiekimo grandinės valdymas Lietuva tarp ES valsty-
bių užima antrą vietą, surinkusi 61 balą (pirmoje vietoje yra Suomija, surinkusi 77 balus; ES vidurkis 
– 43 balai). Tai yra geriausias Lietuvos pasiekimas Technologijų naudojimo srityje. 

· Šioje kategorijoje geriausią rezultatą Lietuva pasiekė pagal rodiklį Įmonės, kurių verslo procesai yra 
automatiškai susieti su jų tiekėjais ir/ar vartotojais – 27 %. Tai yra antras geriausias rezultatas visoje 
Bendrijoje, nusileidžiant tik Vokietijai – 32 % (ES vidurkis 18 %). 

· Į pirmąjį dešimtuką, lenkiant ES vidurkį, Lietuva taip pat papuola pagal rodiklį Įmonės, gaunančios 
elektronines sąskaitas faktūras, tinkamos automatizuotam apdorojimui. Lietuvoje 33 % įmonių gauna 
tokias sąskaitas faktūras, o tai yra 8 geriausias rezultatas ES.

· Šioje kategorijoje prasčiausias Lietuvos rezultatas yra pasiektas pagal rodiklį Įmonės, siunčiančios 
elektronines sąskaitas faktūras, tinkamas automatizuotam apdorojimui – 25 % (visgi, rodiklis atitin-
ka ES vidurkį, jei iš skaičiavimo išimame dvi valstybes, kurių rezultatas stipriai iškreipia bendrą ES           
rezultatą, t. y. Italiją (96 %) ir Suomiją (83 %)). 

5.2.1. Verslo procesai, automatiškai susieti su tiekėjais ir/ar vartotojais

Rodiklis Įmonės, kurių verslo procesai yra automatiškai susieti su jų tiekėjais ir/ar vartotojais yra skirtas       
matuoti informacijos dalinimąsi elektroniniu būdu, kuris yra susijęs su tiekimo grandinės valdymu. Tai taip 
pat yra susiję su visų rūšių informacijos keitimusi su tiekėjais ir (arba) klientais, siekiant koordinuoti pro-
duktų ar paslaugų prieinamumą ir jų pristatymą galutiniam vartotojui, įskaitant informaciją apie paklausos 
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prognozes, atsargas, gamybą, platinimą ar produkto kūrimą. Informacijos keitimasis gali būti atliekamas ne 
tik internetu, bet ir kitais ryšiais tarp skirtingų įmonių, neįskaitant įprastų el. pašto žinučių, parašytų rankiniu 
būdu (pav. 44.).

pav. 44. Įmonės, kurių verslo procesai yra automatiškai susieti su tiekėjais ir/ar vartotojais (% nuo įmonių, 2017 m.). Šaltinis: 
Eurostat

· Įmonių, kurių verslo procesai yra automatiškai susieti su jų tiekėjais ir/ar vartotojais kontekste, 
dauguma Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių reikšmingai lenkia Bendrijos vidurkius. Tarp jų 
ypač išsiskiria trys sektoriai, kurie apytiksliai dvigubai lenkia ES vidurkį:

o Gėrimų, maisto ir tabako gaminių gamybos sektorius (C10-12) – 32 % Lietuvoje ir 16 % ES 
(Lietuvos rezultatas yra antras geriausias po Estijos);

o Tekstilės, drabužių, odos ir susijusių gaminių gamybos sektorius (C13-15) – 30 % Lietuvoje ir 
14 % ES (trečias geriausias rezultatas po Danijos ir Vokietijos);

o Baldų gamybos ir kitos gamybos, mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo sektorius (C31-33) – 
27 % Lietuvoje ir 15 % ES (pirmas geriausias rezultatas Bendrijoje);

· Nors ir nedideliais skirtumais, trys sektoriai pagal šį rodiklį atsilieka nuo ES vidurkių:

o Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, kitos transporto įrangos gamybos 
sektorius (C29-30) – 30 % Lietuvoje ir 35 % ES;

o Kompiuterių, elektronikos ir optikos gaminių gamybos sektoriuje (C26) – 24 % Lietuvoje ir 27 
% ES;

o Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamybos sektorius (C24-25) 
– 17 % Lietuvoje ir 18 % ES.

5.2.2. Sąskaitų faktūrų, tinkamų automatizuotam procesui, siuntimas ir                   
gavimas

Sąskaitos faktūros gali būti pateikiamos tiek popierine, tiek elektronine forma. Sąskaitos elektronine forma 
gali būti dviejų tipų: 

· E-sąskaitos faktūros, tinkamos automatizuotam apdorojimui pilnai automatizuoja sąskaitos gavimo 
procesą, nereikalaujant jokio papildomo duomenų įvedimo. Informacija apie sąskaitas faktūras per-
duodama tiesiai iš tiekėjo į pirkėjo buhalterinę sistemą, todėl pirkėjui nereikia rankinio įsikišimo. 
Sąskaitos gali būti siunčiamos iš anksto suderintais formatais ir integruotos į pirkėjo ERP sistemą. 
Automatizuoto apdorojimo sąlyga – elektroninė sąskaita turi būtų išsiųsta standartiniu ar bent su-
tartu formatu (pav. 45.).
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· E-sąskaitos faktūros, netinkamos automatizuotam apdorojimui, pvz. elektroniniai laiškai, priedai 
prie laiškų PDF, JPEG ar kitais formatais. Tokiu atveju kliento sąskaitas aptarnaujantis skyrius turi          
užfiksuoti duomenis, pvz. gautus PDF formatu naudojantis atskira optine simbolių atpažinimo pro-
gramine įranga arba duomenis suvedant rankiniu būdu. Visa tai neužtikrina pilnos integracijos tarp 
abiejų pusių.

pav. 45. Įmonės, siunčiančios elektronines sąskaitas faktūras, tinkamas automatizuotam apdorojimui (% nuo įmonių, 2020 
m.). Šaltinis: Eurostat

· Rodiklio Įmonės, siunčiančios elektronines sąskaitas faktūras, tinkamas automatizuotam apdorojimui 
ES vidurkius atskirose apdirbamosios pramonės srityse stipriai iškreipia Italijos rezultatai, kurie 
daugelyje sektorių antrą geriausią rezultatą lenkia apie 20-30 proc. p., todėl Lietuvos rezultatą         
tikslingiau yra lyginti ne su vidurkiu, o su mediana. 

· Didžiausia dalis įmonių Lietuvoje, siunčiančių elektronines sąskaitas faktūras, tinkamas automati-
zuotam apdorojimui veikia Kokso, rafinuotos naftos, chemijos ir pagrindinių farmacijos produktų, 
gumos ir plastikų, kitų nemetalinių mineralinių produktų gamybos sektoriuje (C19-23) – 36 %. Šis 
sektorius Lietuvos mastu pasižymi didžiausiu atotrūkiu nuo Bendrijos medianos, kuri siekia 28 %. 

· Trys Lietuvos apdirbamosios pramonės sektoriai atsilieka nuo ES medianos:

o Ypač didelis atotrūkis pastebimas Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, 
kitos transporto įrangos gamybos sektoriuje (C29-30) – 23 % Lietuvoje ir 32.5 % ES;

o Kompiuterių, elektronikos ir optikos gaminių gamybos sektorius (C26) – 17 % Lietuvoje ir 21 
% ES;

o Baldų gamybos ir kitos gamybos, mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo sektorius (C31-33) – 
19 % Lietuvoje ir 20.5 % ES;

· Likę Lietuvos apdirbamosios pramonės sektoriai atitinka ES medianą arba nežymiai ją lenkia.

pav. 46. Įmonės gaunančios elektronines sąskaitas faktūras, tinkamas automatizuotam apdorojimui (% nuo įmonių, 2018 m.). 
Šaltinis: Eurostat
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· Didžiausia įmonių dalis apdirbamosios pramonės sektoriuose, kurios gauna elektronines sąskaitas 
faktūras tinkamas automatizuotam apdorojimui veikia dviejuose sektoriuose:

o Gėrimų, maisto ir tabako gaminių gamybos sektoriuje (C10-12) – 46 % Lietuvoje ir 28 % ES 
(Lietuvos rezultatas yra pats geriausias ES mastu);

o Niekur kitur nepriskirtos elektros įrangos, mašinų ir įrangos gamybos sektorius (C27-28) – 46 
% Lietuvoje ir 28 % ES (Lietuvos rezultatas ES mastu yra trečias geriausias po Bulgarijos ir 
Maltos);

· Nors ir nežymiai, trys Lietuvos apdirbamosios pramonės sektoriai šiame kontekste atsilieka nuo ES 
vidurkio, t. y.:

o Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamybos sektorius (C24-25) 
– 25 % Lietuvoje ir 29 % ES;

o Kokso, rafinuotos naftos, chemijos ir pagrindinių farmacijos produktų, gumos ir plastikų, kitų 
nemetalinių mineralinių produktų gamybos sektorius (C19-23) – 28 % Lietuvoje ir 30 % ES;

o Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, kitos transporto įrangos gamybos 
sektorius (C29-30) – 30 % Lietuvoje ir 31 % ES.

5.2.3. Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių apibendrinimas

· Apibendrinant, Lietuvoje daugiau apdirbamosios pramonės įmonių, analizuojant jas pagal skirtin-
gus sektorius, gauna elektronines sąskaitas faktūras, tinkamas automatizuotam procesui, lyginant su 
įmonėmis, siunčiančiomis elektronines sąskaitas faktūras, tinkamas automatizuotam apdorojimui.

· Du Lietuvos apdirbamosios pramonės sektoriai pagal visus tris rodiklius atsilieka nuo ES vidurkių:

o Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamybos sektorius 
(C24-25);

o Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, kitos transporto įrangos 
gamybos sektorius (C29-30);

· Taip pat du sektoriai nuo Bendrijos vidurkių atsilieka pagal du skirtingus rodiklius:

o Kokso, rafinuotos naftos, chemijos ir pagrindinių farmacijos produktų, gumos ir plas-
tikų, kitų nemetalinių mineralinių produktų gamybos sektorius (C19-23);

o Kompiuterių, elektronikos ir optikos gaminių gamybos sektoriuje (C26);

· Atsižvelgiant į tai, kad nei vienas Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorius neviršija ES vidurkio 
pagal el. sąskaitų faktūrų siuntimą, nei vienas sektorius Lietuvoje pagal visus tris rodiklius neturi 
geresnių rezultatų lyginant su Bendrija. Visgi, net 5 iš 9 apdirbamosios pramonės sektorių ganėtinai 
dideliais skirtumais pagal du rodiklius lenkia ES vidurkius.

5.3. Debesų kompiuterija

Debesų kompiuterija apibūdina IRT paslaugas, kurios naudojamos internetu pasiekti programinę įrangą, 
skaičiavimo galią, atminties talpą ir kt. Tokio tipo paslaugos turi turėti šias charakteristikas:

· jos turi būti pristatomos iš paslaugos tiekėjo serverių;
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· paslaugos gali būti nesunkiai padidinamos ar sumažinamos (pvz. vartotojų skaičius ar atminties tal-
pa);

· gali būti naudojama pagal poreikį (angl. on demand) (be sąveikos su paslaugos tiekėju);

· yra mokama pagal vartotojų kiekį; išnaudotą pajėgumą; iš anksto.

Debesų kompiuterija įgalina išmanią gamybą bei prisideda prie praktiškai visų aspektų, susijusių su modernia 
gamybine įmone. Įmonės lygmeniu, debesų kompiuterija paveiks tai, kaip įmonės valdo savo veiklą – nuo ERP 
ir finansų valdymo iki duomenų analizės ir darbo jėgos mokymo. Debesys taip pat bus neatsiejami gamintojų 
integravimo į pramonės tiekimo grandines dalis. Gamybos ir produkto lygmeniu, debesų kompiuterija keičia 
tai, kaip produktai yra kuriami, projektuojami ir tobulinami, gaminami ir naudojami galutinių klientų.

Debesų kompiuterija leidžia įmones valdyti geriau jas suprantant, o tai yra įmanoma dėl įgalinto išplėsto 
duomenų analizės naudojimo. Debesys daliai gamybos įmonių tampa pagrindine vieta, kur yra saugojami ar 
analizuojami duomenys. Debesų kompiuterija taip pat leidžia įmonėms naudoti skaičiavimo išteklius pagal 
poreikį, iš anksto neperkant brangios IT įrangos. Be to, debesų kompiuterija palengvina integraciją (pvz.   
tiekimo grandinės ar skirtingų įmonėje esančių gamybos įrenginių, kurie veikia daiktų interneto pagrindu). 
Galiausiai, debesų kompiuterija gali padidinti įmonės kibernetinį saugumą. Atsižvelgiant į visa tai, tech-
nologija suteikia daugybę privalumų: veiklos efektyvumas; taikomos įrangos/programų ar partnerių inte-
gravimas; duomenų saugojimas, valdymas ir analizavimas; saugumas.24

pav. 47. Debesų kompiuterija - balas PSI. Šaltinis: Sudaryta autorių

Lietuvos apdirbamosios pramonės rezultatas:

· Debesų kompiuterijos naudojimo srityje Lietuva, surinkusi 23 balus, užima 11-12 vietas (pirmoje 
vietoje yra Švedija, surinkusi 81 balą; ES vidurkis siekia 21 balą).

· Tik 2 % Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonių perka visas debesų kompiuterijos paslaugas, o tai 
yra 11-18 rezultatas Bendrijoje. ES vidurkis šioje srityje siekia 3 %. 

· 10-14 vietas tarp ES valstybių Lietuva užima pagal debesų kompiuterijos platformos paslaugas. Lietu-
vos rezultatas siekia 6 %, o tai yra 1 proc. p. daugiau, lyginant su Bendrijos rezultatu. 

· Kur kas geresnis Lietuvos rezultatas yra pastebimas analizuojant įmonių, perkančių visas tris de-
besų kompiuterijos infrastruktūros paslaugas, rodiklius. Tokių apdirbamosios pramonės įmonių dalis 
Lietuvoje sudaro 7 %, o tai yra 8 geriausias rodiklis visoje ES, lekiant jos vidurkį 5 %.

24 STEPHEN EZELL, BRET SWANSON, „How Cloud Computing Enables Modern Manufacturing“. 2017 m. <https://www2.itif.
org/2017-cloud-computing-enables-manufacturing.pdf?_ga=2.174983778.1762622296.1643379192-103394560.1643379192> 
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5.3.1. Įmonės, perkančios debesų kompiuterijos programinės įrangos                            
paslaugas

Debesų kompiuterijos paslaugų modelius apima programinė įranga, kaip paslauga (angl. Software as a Service 
SaaS). Tokiu atveju vartotojui suteikiama galimybė naudoti teikėjo programas, veikiančias debesų infrastruktūro-
je. Vartotojas nevaldo ir nekontroliuoja pagrindinės debesų infrastruktūros, įskaitant tinklą, serverius, operacines 
sistemas, saugyklas ar net atskirų programų galimybes, išskyrus ribotus vartotojui taikomų programų konfigūraci-
jos nustatymus. Po analizuojamu rodikliu patenka šios debesų kompiuterijos paslaugos (pav. 48.).:

· Elektroninis paštas; 

· Biuro programinė įranga (pvz. teksto rengimui, skaičiavimams);

· Finansų ar apskaitos programinė įranga;

· ERP programinė įranga;

· CRM programinė įranga;

· Saugumo programinė įranga.

pav. 48. Įmonės, perkančios visas šešias debesų kompiuterijos programinės įrangos paslaugas (% nuo įmonių, 2021 m.). 
Šaltinis: Eurostat

· Vienintelis Kokso, rafinuotos naftos, chemijos ir pagrindinių farmacijos produktų, gumos ir plas-
tikų, kitų nemetalinių mineralinių produktų gamybos sektorius (C19-23) Lietuvoje pagal debesų 
kompiuterijos programinės įrangos paslaugų įsigijimą lenkią ES vidurkį – atitinkamai 4 % ir 3 %;

· Dar du sektoriai, t. y. Tekstilės, drabužių, odos ir susijusių gaminių gamybos sektorius (C13-15) bei 
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamybos sektorius (C16-18) turi 
tokius pat rezultatus, kaip ir ES;

· Likę Lietuvos apdirbamosios pramonės sektoriai pagal analizuojamą rodiklį atsilieka nuo Bendrijos 
rezultatų:

o Gėrimų, maisto ir tabako gaminių gamybos sektorius (C10-12) – 1 % Lietuvoje ir 2 % ES;

o Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamybos sektorius (C24-25) 
– 1 % Lietuvoje ir 3 % ES;

o Kompiuterių, elektronikos ir optikos gaminių gamybos sektoriuje (C26) – 3 % Lietuvoje ir 5 
% ES;

o Niekur kitur nepriskirtos elektros įrangos, mašinų ir įrangos gamybos sektorius (C27-28) – 2 
% Lietuvoje ir 4 % ES;

o Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, kitos transporto įrangos gamybos 
sektorius (C29-30) – 1 % Lietuvoje ir 4 % ES;
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o Baldų gamybos ir kitos gamybos, mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo sektorius (C31-33) – 
1 % Lietuvoje ir 3 % ES.

5.3.2. Įmonės, perkančios debesų kompiuterijos infrastruktūros                                  
paslaugas

Dar vienas debesų kompiuterijos paslaugų modelis yra debesų infrastruktūra, kaip paslauga (angl. Cloud 
infrastructure as a Service IaaS). Klientas užsisako virtualius, jam reikalingus kompiuterinius išteklius – tai 
gali būti procesoriaus galia, reikiamas atminties kiekis, duomenų saugyklos, operacinės sistemos ir įvairios 
valdymo, kontrolės ir ryšio programos. 

Pagal analizuojamą rodiklį, verslai perka šias infrastruktūros paslaugas (pav. 49.):

· Įmonės, naudojančios duomenų bazių prieglobą, (angl. hosting) kaip debesų kompiuterijos paslaugą, 
savo duomenų bazėms turi naudoti paslaugų teikėjų serverius;

· Duomenų saugojimas (bet kokio tipo failų, kurie fiziškai saugomi įvairiose laikmenose, saugojimas);

· Naudojama skaičiavimo galia (kaip debesų kompiuterijos paslaugą) įmonės programinei įrangai pa-
leisti. Infrastruktūros atveju, galutinis vartotojas papildomai palaiko programinės įrangos aplinkos 
kontrolę (pvz., prideda naujų modulių programinei įrangai, bet kokią programinę įrangą patalpina į 
debesį ir pan.).

pav. 49. Įmonės, perkančios visas tris debesų kompiuterijos infrastruktūros paslaugas (% nuo įmonių, 2021 m.). Šaltinis: 
Eurostat

· Debesų kompiuterijos infrastruktūros paslaugų pirkimo srityje nei vienas Lietuvos apdirbamosios 
pramonės sektorius neatsilieka nuo ES vidurkio. Vienintelis Baldų gamybos ir kitos gamybos, mašinų 
ir įrangos remonto ir įrengimo sektorius (C31-33) atitinka ES vidurkį, kuris siekia 4 %.

· Labiausiai ES kontekste pažengę Lietuvos apdirbamosios pramonės sektoriai yra:

o Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, kitos transporto įrangos gamybos 
sektorius (C29-30) – 16 % Lietuvoje ir 7 % ES (pirmas geriausias rezultatas kartu su Danija);

o Kompiuterių, elektronikos ir optikos gaminių gamybos sektorius (C26) – 17 % Lietuvoje ir 10 
% ES (penktas geriausias rezultatas Europoje);

o Kokso, rafinuotos naftos, chemijos ir pagrindinių farmacijos produktų, gumos ir plastikų, kitų 
nemetalinių mineralinių produktų gamybos sektorius (C19-23) – 12 % Lietuvoje ir 6 % ES 
(ketvirtas geriausias rezultatas Europoje).
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5.3.3. Įmonės, perkančios debesų kompiuterijos platformos paslaugas

Trečiasis debesų kompiuterijos paslaugų modelis yra platforma, kaip paslauga (angl. Platform as a Service 
PaaS). Analizuojamas rodiklis iš esmės yra susijęs su įmonėmis, naudojančiomis skaičiavimo platformas, 
kurios suteikia programinės įrangos ir/ar kietosios įrangos įrankius, skirtus kurti, testuoti, valdyti sistemas, 
patalpintas debesyje (pav. 50.). 

pav. 50. Įmonės, perkančios debesų kompiuterijos platformos paslaugas (% nuo įmonių, 2021 m.). Šaltinis: Eurostat

· Kompiuterių, elektronikos ir optikos gaminių gamybos sektorius (C26) Lietuvoje aiškiai išsiskiria iš 
kitų pramonės sektorių kaip toks, kuriam priklausančios įmonės santykinai daugiausiai perka debesų 
kompiuterijos platformos paslaugų. Šis sektorius taip pat yra vienas iš 6 sektorių Lietuvoje, kurie 
pagal analizuojamą rodiklį demonstruoja geresnį rezultatą, lyginant su Bendrijos vidurkiais.

· Pagal analizuojamą rodiklį, tik du sektoriai Lietuvoje atsilieka nuo ES rezultatų:

o Niekur kitur nepriskirtos elektros įrangos, mašinų ir įrangos gamybos sektorius (C27-28) – 7 
% Lietuvoje ir 9 % ES;

o Gėrimų, maisto ir tabako gaminių gamybos sektorius (C10-12) – 3 % Lietuvoje ir 4 % ES.

5.3.4. Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių apibendrinimas

· Skirtingi Lietuvos apdirbamosios pramonės sektoriai ES kontekste geriausius rezultatus demonstruo-
ja infrastruktūros srityje, kai tuo tarpu prasčiausia padėtis yra pagal paslaugų įsigijimą. 

· Vienintelis sektorius Lietuvoje, kuris pagal visas tris debesų kompiuterijos kategorijas lenkia ES vi-
durkius yra  Kokso, rafinuotos naftos, chemijos ir pagrindinių farmacijos produktų, gumos ir plastikų, 
kitų nemetalinių mineralinių produktų gamybos sektorius (C19-23).

· Kadangi nei vienas Lietuvos sektorius debesų kompiuterijos infrastruktūros srityje neatsilieka nuo ES 
rezultatų, blogiausius rezultatus šalyje demonstruoja du sektoriai, kurie atsilieka pagal likusius du 
rodiklius:

o Gėrimų, maisto ir tabako gaminių gamybos sektorius (C10-12);

o Niekur kitur nepriskirtos elektros įrangos, mašinų ir įrangos gamybos sektorius (C27-
28).
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5.4. Didieji duomenys

Didieji duomenys yra apibrėžiami kaip ypač dideli duomenų rinkiniai, kurių apimtys lemia tai, kad tradi-
ciniai jų saugojimo ir apdorojimo būdai yra netinkami. Gamyboje dideli duomenys gali apimti duomenis, 
surinktus kiekviename gamybos etape, įskaitant duomenis iš mašinų, įrenginių ir operatorių. Kartu su kito-
mis technologijomis, tokiomis kaip debesų kompiuterija, dirbtinis intelektas, mašininis mokymasis ar daiktų 
internetas, didieji duomenys apdirbamosios pramonės įmonėms suteikia galimybę įvairiais būdais didinti 
įmonės efektyvumą ir konkurencingumą. Potencialus didžiųjų duomenų pritaikymas pramonėje gali padėti 
įgyvendinti:

· Automatizavimą – didieji duomenys leidžia mašinoms savarankiškai diagnozuoti, kalibruoti ir nustatyti 
prioritetus užduotims, siekiant optimizuoti gamybos kokybę, didinti efektyvumą arba taupyti energiją;

· Tiekimo grandinės valdymą – didieji duomenys leidžia didesniu tikslumu prognozuoti resursų              
pristatymą ir sumažinti rizikas;  

· Gamybos prognozavimą – norint optimizuoti gamybą, labai svarbu numatyti paklausą, o didieji 
duomenys, kurie gali būti renkami apie įmonės veiklą, tiekėjus ar klientus, gali padėti geriau pasiruošti 
ateičiai;

· Įrenginių veikimo numatymą – turėdamos duomenis apie tam tikrus įrenginius, įmonės gali            
suplanuoti jų remontą dar iki tol, kol staigus gedimas sukels netikėtas ir brangias prastovas;

· Produkcijos stebėseną – produkcijos kokybę lemia daugybė įvairių kintamųjų, todėl jų stebėjimas ir 
analizavimas gali padėti nustatyti tam tikrus nuokrypius bei veiksnius, dėl kurių šie atsiranda.25

pav. 51. Didieji duomenys - balas PSI. Šaltinis: Sudaryta autorių

Lietuvos apdirbamosios pramonės rezultatas:

· Didžiųjų duomenų naudojimo srityje, Lietuva surinko 23 balus ir visoje ES užima 13-15 vietas (pirmą 
vietą užima Malta, surinkusi 100 balą; ES rezultatas yra 24 balai).

· Vidutiniškai tik 3 % Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonių analizuoja didžiuosius duomenis, 
gautus iš išmaniųjų įrenginių ir sensorių. Tai yra tik 15-19 rezultatas Bendrijoje, kurios vidurkis siekia 
4 %. 

· Pagal rodiklį Analizuoja didžiuosius duomenis įmonės viduje naudojant bet kurį analizės metodą, 
Lietuvos situacija yra kur kas geresnė. Lietuvos rezultatas siekia 6 %, o tai yra 9-13 vieta tarp ES 
valstybių (5 %).    

25 Big Data Value Association, „BIG DATA CHALLENGES IN SMART MANUFACTURING“. 2018 m. <https://bdva.eu/sites/default/files/
BDVA_SMI_Discussion_Paper_Web_Version.pdf>
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5.4.1. Įmonės, analizuojančios didžiuosius duomenis iš išmanių įrenginių ar                            
jutiklių

Rodiklis Įmonės analizuoja didžiuosius duomenis iš išmanių įrenginių ar jutiklių matuoja mašinų sugeneruo-
tus duomenis, kuriuos surinkti leidžia išmanūs įrenginiai ar sensoriai (pav. 52.). Išmanieji įrenginiai yra    
elektroniniai įrenginiai prijungti prie kitų įrenginių ar tinklų, kurie tam tikru lygiu gali veikti interaktyviai ir 
autonomiškai. Jutiklių duomenis gali generuoti išmanieji elektros skaitikliai, automobilių jutikliai ir elektros 
prietaisai. Į šį rodiklį taip pat įtraukiami duomenys, sugeneruoti naudojant M2M technologijas.

pav. 52. Įmonės analizuoja didžiuosius duomenis iš išmanių įrenginių ar jutiklių (% nuo įmonių, 2020 m.). Šaltinis: Eurostat

· Pagal rodiklį Įmonės analizuoja didžiuosius duomenis iš išmanių įrenginių ar jutiklių 6 iš 9 apdirbamo-
sios pramonės sektorių atsilieka nuo Bendrijos vidurkio. Visgi, verta pastebėti, kad atsilikimas nėra 
didelis:

o  1 % nuo ES atsilieka šie sektoriai:

	Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamybos sektorius 
(C16-18);

	 Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamybos sektorius 
(C24-25);

o 2 % nuo ES atsilieka šie sektoriai:

	 Kompiuterių, elektronikos ir optikos gaminių gamybos sektorius (C26);

	Niekur kitur nepriskirtos elektros įrangos, mašinų ir įrangos gamybos sektorius (C27-
28);

	Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, kitos transporto įrangos 
gamybos sektorius (C29-30);

	Baldų gamybos ir kitos gamybos, mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo sektorius 
(C31-33).

5.4.2. Įmonės, analizuojančius didžiuosius duomenis įmonės viduje

Toliau analizuojamas rodiklis (pav. 53.) padeda pasiekti dviejų tikslų: 1) patvirtinti pateiktus duomenis, 
patikinant, kad įmonės iš tiesų turėjo omenyje didžiųjų duomenų analizę, o ne bet kokių (didelio kiekio) 
duomenų analizę, klausiant, kokius metodus taiko didžiųjų duomenų analizei; 2) prisideda prie geresnio su-
vokimo apie DI naudojimą įmonėse, kadangi dalis metodų, skirtų analizuoti didžiuosius duomenis, įtraukia 
DI.
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Rodiklis Analizuoja didžiuosius duomenis įmonės viduje, naudojantis bet kuriuo metodu apima šiuo analizės 
metodus:

· Duomenų / teksto gavyba (angl. mining) – atitinkamai automatinis modelių ar koreliacijų pastebė-
jimas didelėse duomenų bazėse; modelių pastebėjimas dideliuose tekstuose;

· Mašininį mokymąsi – apima kompiuterinės sistemos „mokymą“, kad ji geriau atliktų automatizuotą 
užduotį, pvz. atpažintų tam tikrus modelius (gilus mokymasis yra mašininio mokymosi pogrupis, ku-
riame daugiasluoksniai neuroniniai tinklai mokosi iš didelio kiekio duomenų);

· Natūralios kalbos apdorojimą, natūralios kalbos generavimą arba kalbos atpažinimą – atitinkamai 
kalbos supratimas ir konvertavimas į formatą, kurį supranta mašina; struktūrizuotų duomenų 
konvertavimas į natūralią kalbą; žodžių ar frazių atpažinimas šnekamojoje kalboje ir to konvertavimas 
į mašinai suprantamą formatą.

pav. 53. Įmonės, analizuojančios didžiuosius duomenis įmonės viduje, naudojant bet kurį analizės metodą (% nuo įmonių, 
2020 m.). Šaltinis: Eurostat

· 6 iš 9 Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių lenkia Bendrijos rezultatus pagal didžiųjų duomenų 
analizavimą įmonės viduje, naudojantis bet kuriuo metodu. Labiausiai ES rezultatus lenkia šie sek-
toriai:

o Gėrimų, maisto ir tabako gaminių gamybos sektorius (C10-12) – 8 % Lietuvoje ir 4 % ES;

o Tekstilės, drabužių, odos ir susijusių gaminių gamybos sektorius (C13-15) – 6 % Lietuvoje ir 
3 % ES;

· Daugiausiai didžiuosius duomenis pritaikant bet kokį analizavimo metodą Lietuvoje analizuo-
ja Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, kitos transporto įrangos gamybos             
sektorius (C29-30) – 11 % Lietuvoje ir 9 ES;

· Pagal analizuojamą rodiklį, tik du Lietuvos apdirbamosios pramonės sektoriai atsilieka nuo Bendrijos 
rezultatų:

o Kompiuterių, elektronikos ir optikos gaminių gamybos sektorius (C26) – 8 % Lietuvoje ir 11 
% ES;

o Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamybos sektorius (C24-25) 
– 2 % Lietuvoje ir 5 % ES.

5.4.3. Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių apibendrinimas

· ES kontekste du apdirbamosios pramonės sektoriai pagal abu analizuojamus rodiklius turėjo geres-
nius rezultatus:
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o Tekstilės, drabužių, odos ir susijusių gaminių gamybos sektorius (C13-15) – 6 % Lietuvoje 
(C13-15);

o Kokso, rafinuotos naftos, chemijos ir pagrindinių farmacijos produktų, gumos ir plastikų, kitų 
nemetalinių mineralinių produktų gamybos sektorius (C19-23).

· Taip pat du apdirbamosios pramonės sektoriai pagal abu rodiklius atsiliko nuo Bendrijos rezultatų:

o Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamybos sektorius 
(C24-25);

o Kompiuterių, elektronikos ir optikos gaminių gamybos sektorius (C26).

5.5. 3D spausdinimas

3D spausdinimas arba adityvinė gamyba (angl. additive manufacturing) yra paremta pridėtinio konstravi-
mo principais, kuomet trimačiai fiziniai objektai sluoksnis po sluoksnio suformuojami tiesiai iš skaitmeninio    
modelio. Adityvi gamyba ir 3D spausdinimas yra lygiaverčiai to paties proceso terminai. Pastarasis yra popu-
liarus ir plačiai žinomas terminas, o pirmasis dažniau naudojamas apibūdinti gamybos metodą, kuris skiriasi 
nuo atimamosios gamybos metodikos (pvz. metalo apdirbimas CNC staklėmis, kuomet medžiaga yra pašali-
nama iš metalinio bloko).

3D spausdinimas leidžia dideliu tikslumu sukurti sudėtingas, sudėtines ir hibridines struktūras, o viso to 
nebūtų galima pasiekti naudojant įprastus produktų formavimo metodus, tokius kaip kalimas ar apdirbimas. 
Šalia to, adityvi gamyba gali suteikti universalumo, lankstumo, didelio pritaikomumo galimybių, todėl tech-
nologija gali būti plačiai taikoma pramoninėje gamyboje, taupant laiką ir išteklius.  3D spausdinimas taip pat 
leidžia naudotis įvairiomis medžiagomis, įskaitant metalus, keramiką, plastikus, gumas ir pan.26

pav. 54. 3D spausdinimas - balas PSI. Šaltinis: Sudaryta autorių

Lietuvos apdirbamosios pramonės rezultatas:

· Pagal 3D spausdinimo technologijų naudojimą, Lietuva, surinkusi 31 balą, užima 14 vietą. Visgi, 
šalis atsilieka nuo Bendrijos rezultato, kuris siekia 40 balų. Visoje ES ryškiai pirmauja Danija, kuri             
geriausius rezultatus demonstruoja pagal 4 iš 5 skirtingų analizuojamų rodiklių (93 balai). ES rezul-
tatas siekia 40 balų.

· Geriausias Lietuvos rezultatas buvo pasiektas pagal rodiklį Įmonės naudoja nuosavus 3D spausdintu-
vus. Lietuvoje šis rodiklis siekia 6 % (10 vieta) ir viršija ES vidurkį 5 proc. p. 

· Ypač prastas Lietuvos rezultatas yra pasiektas pagal rodiklį Įmonės naudoja 3D spausdintuvus 
parduodamiems prototipams ar modeliams. Bendras Lietuvos apdirbamosios pramonės rezultatas 
siekia tik 2 %, o tai yra 21-24 rezultatas Europoje. Bendrijos vidurkis siekia 5 %. 

26 Lietuvos inovacijų centras, Intechcentras, „Lietuvos pramonės skaitmeninimo kelrodis 2020 – 2030: Annex I Analitinė dalis“. 2020 m.
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· Pagal prieinamus duomenis, tik 21 vietą su 4 % rezultatu Lietuvos apdirbamoji pramonė užima pagal 
rodiklį Naudoja 3D spausdinimą prototipams ar modeliams vidiniam naudojimui. ES vidurkis siekia 9 
%.

· Taip pat tik 2 % Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonių Naudoja 3D spausdinimą parduodamoms 
prekėms, išskyrus prototipus ar modelius. Visgi, pagal šį rodiklį Lietuva yra tarp Bendrijos vidutiniokų, 
o jos vidurkis siekia tik 3 %.

· ES kontekste šiek tiek geresnius rezultatus Lietuva demonstruoja pagal rodiklį Įmonės naudoja 3D 
spausdinimą produktams, kurie bus naudojami įmonės gamybos procese, išskyrus prototipams ar 
modeliams – 4 %. Lietuva ES kontekste užima 16 vietą ir atsilieka nuo Bendrijos vidurkio, kuris yra 5 %.

5.5.1. Įmonės, naudojančius nuosavus 3D spausdintuvus

Analizuojamas rodiklis Įmonės naudoja nuosavus 3D spausdintuvus nurodo tokius atvejus, kai apklausiama 
įmonė pati naudoja 3D spausdinimą, o tai reiškia, kad į apimtį patenka ir įmonei priklausantys spausdintuvai, 
ir spausdintuvai, kurie yra išsinuomoti, tačiau naudojami pačios įmonės (pav. 55.).

pav. 55. Įmonės, kurios naudoja nuosavus 3D spausdintuvus (% nuo įmonių, 2018 m.). Šaltinis: Eurostat

· Nuosavų 3D spausdintuvų naudojimo srityje tiek Lietuvoje, tiek ir ES aiškiai išsiskiria Kompiuterių, 
elektronikos ir optikos gaminių gamybos sektorius (C26). Net 27 % šio sektoriaus įmonių Lietuvoje 
teigia naudojančios šią technologiją – šalies rezultatas yra šiek tiek žemesnis lyginant su ES, kurios 
vidurkis siekia 28 %. 

· Absoliuti dauguma Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių (8 iš 9) naudoja mažiau nuosavų 3D 
spausdintuvų, lyginant su ES. Nuo Bendrijos rezultatų reikšmingai atsilieka šie sektoriai:

o Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, kitos transporto įrangos gamybos 
sektorius (C29-30) – 9 % Lietuvoje ir 17 % ES;

o Baldų gamybos ir kitos gamybos, mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo sektorius (C31-33) – 
4 % Lietuvoje ir 10 % ES;

o Kokso, rafinuotos naftos, chemijos ir pagrindinių farmacijos produktų, gumos ir plastikų, kitų 
nemetalinių mineralinių produktų gamybos sektorius (C19-23) – 3 % Lietuvoje ir 8 % ES (22-
24 vieta);

o Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamybos sektorius (C24-25) 
– 2 % Lietuvoje ir 7 % ES (Lietuva dalinasi paskutinę vietą su Estija ir Slovėnija).



75

5.5.2. Įmonės, naudojančios 3D spausdinimą parduodamoms prekėms, išskyrus prototipus ar 
modelius

Rodiklis Naudoja 3D spausdinimą parduodamoms prekėms, išskyrus prototipus ar modelius, yra skirtas     
matuoti įmonių kiekį, kurios naudoja savo 3D spausdintuvus arba naudojasi 3D spausdinimo paslaugomis 
gaminant prekes, parduodamas kitoms įmonėms, vartotojams ar valdžios institucijoms, išskyrus prototipus 
ar modelius (pav. 56.). 

pav. 56. Įmonės, kurios naudoja 3D spausdinimą parduodamoms prekėms, išskyrus prototipus ar modelius (% nuo įmonių, 
2020 m.). Šaltinis: Eurostat

· Geriausią rezultatą pagal šį rodiklį Lietuvoje demonstruoja Kompiuterių, elektronikos ir optikos 
gaminių gamybos sektorius (C26) – 15 %. Šis rezultatas pagal prieinamus duomenis yra trečias      
didžiausias tarp Bendrijos valstybių.

· 4-5 vietas tarp Bendrijos šalių užima Niekur kitur nepriskirtos elektros įrangos, mašinų ir  įrangos 
gamybos sektorius (C27-28) – 7 %.

· 4 sektoriai pagal savo rezultatus, nors ir nežymiai, atsilieka nuo Bendrijos rezultatų:

o Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamybos sektorius (C16-18) 
– 0 % Lietuvoje ir 1 % ES;

o Kokso, rafinuotos naftos, chemijos ir pagrindinių farmacijos produktų, gumos ir plastikų, 
kitų nemetalinių mineralinių produktų gamybos sektorius (C19-23) – 1 % Lietuvoje ir 2 % 
ES;

o Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamybos sektorius (C24-25) 
– 2 % Lietuvoje ir 3 % ES;

o Baldų gamybos ir kitos gamybos, mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo sektorius (C31-33) – 
4 % Lietuvoje ir 5 % ES.

5.5.3. Įmonės, naudojančios 3D spausdintuvus parduodamiems prototipams ar modeliams

Rodiklis Įmonės, naudojančios 3D spausdintuvus parduodamiems prototipams ar modeliams matuoja įmones, 
kurios naudoja savo 3D spausdintuvus arba 3D spausdinimo paslaugas gamindamos prototipus ar modelius 
(greitasis prototipų kūrimas), skirtus parduoti kitoms įmonėms, vartotojams ar valdžios institucijoms (pav. 
57.). 
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pav. 57. Įmonės, kurios naudoja 3D spausdintuvus parduodamiems prototipams ar modeliams (% nuo įmonių, 2020 m.). 
Šaltinis: Eurostat

· Kaip ir prieš tai aptartais atvejais, Kompiuterių, elektronikos ir optikos gaminių gamybos sektoriaus 
(C26) įmonės taip pat stipriai išsiskiria pagal 3D spausdintuvų naudojimą parduodamiems prototi-
pams ar modeliams gaminti. Lietuvoje šio rodiklio rezultatas siekia 20 % (7 vieta) ir lenkia Bendrijos 
vidurkį – 19 %. 

· 6 iš 9 Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių atsilieka pagal šį rodiklį, o didžiausi skirtumai yra:

o Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, kitos transporto įrangos gamybos 
sektorius (C29-30) – 3 % Lietuvoje ir 8 % ES;

o Baldų gamybos ir kitos gamybos, mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo sektorius (C31-33) – 
4 % Lietuvoje ir 8 % ES;

o Kokso, rafinuotos naftos, chemijos ir pagrindinių farmacijos produktų, gumos ir plastikų, kitų 
nemetalinių mineralinių produktų gamybos sektorius (C19-23) – 2 % Lietuvoje ir 6 % ES (21-
24 vieta Europoje).

5.5.4. Įmonės, naudojančios 3D spausdinimą prototipams ar modeliams vidiniam 
naudojimui

Rodiklis Įmonės, naudojančios 3D spausdinimą prototipams ar modeliams vidiniam naudojimui yra skirtas 
matuoti, kokia dalis apdirbamosios pramonės įmonių naudoja nuosavus 3D spausdintuvus ar 3D spausdini-
mo paslaugas prototipams ar modeliams gaminti (greitasis prototipų kūrimas) įmonės viduje (pav. 58.).

pav. 58. Įmonės, kurios naudoja 3D spausdinimą prototipams ar modeliams vidiniam naudojimui (% nuo įmonių, 2020 m.). 
Šaltinis: Eurostat
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· Pagal analizuojamą rodiklį Lietuvos situacija yra labai prasta. Vienintelis Kompiuterių, elektronikos 
ir optikos gaminių gamybos sektorius (C26) lenkia Bendrijos vidurkį (atitinkamai 42 ir 33 %). Pagal 
prieinamus duomenis, tai yra trečias geriausias rezultatas Bendrijoje.

· Visgi, net 6 sektoriai iš 9 pasižymi prastesniais rezultatais lyginant su ES, o 5 sektorių atsilikimas nuo 
Bendrijos rezultatų yra labai didelis:

o Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, kitos transporto įrangos gamybos 
sektorius (C29-30) – 11 % Lietuvoje ir 21 % ES;

o Baldų gamybos ir kitos gamybos, mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo sektorius (C31-33) – 
3 % Lietuvoje ir 11 % ES (trečias blogiausias rezultatas);

o Niekur kitur nepriskirtos elektros įrangos, mašinų ir  įrangos gamybos sektorius (C27-28) – 12 
% Lietuvoje ir 19 % ES (ketvirtas – šeštas blogiausias rezultatas);

o Kokso, rafinuotos naftos, chemijos ir pagrindinių farmacijos produktų, gumos ir plastikų, 
kitų nemetalinių mineralinių produktų gamybos sektorius (C19-23) – 2 % Lietuvoje ir 9 % ES 
(trečias blogiausias rezultatas);

o Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamybos sektorius (C24-25) 
– 2 % Lietuvoje ir 8 % ES (blogiausias rezultatas kartu su dar trimis šalimis).

5.5.5. Įmonės, naudojančios 3D spausdinimą produktams, kurie bus naudojami įmonės 
gamybos procese, išskyrus prototipams ar modeliams

Rodiklis matuoja įmones, kurios naudoja savo 3D spausdintuvus arba 3D spausdinimo paslaugas gaminda-
mos kitokias prekes nei prototipai ar modeliai, kurie bus naudojami įmonės gamybos procesuose (pav. 59.).

pav. 59. Įmonės, kurios  naudoja 3D spausdinimą produktams, kurie bus naudojami įmonės gamybos procese, išskyrus pro-
totipams ar modeliams (% nuo įmonių, 2020 m.). Šaltinis: Eurostat

· 28 % Kompiuterių, elektronikos ir optikos gaminių gamybos sektoriaus (C26) įmonių Lietuvoje nau-
doja 3D spausdinimą produktams, kurie bus naudojami įmonės gamybos procese. Tai yra geriau-
sias rezultatas Lietuvoje ir reikšmingai lenkia ES vidurkį, kuris siekia 21 %. Apskritai, tai yra trečias         
geriausias rezultatas Europoje.

· Išskirtinai nuo ES vidurkio atsilieka tik Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, 
kitos transporto įrangos gamybos sektorius (C29-30). Lietuvoje šio sektoriaus rezultatas siekia 5 %, 
kai tuo tarpu Bendrijoje vidurkis yra 13 % (Lietuva ES mastu dalinasi priešpaskutinę vietą kartu su 
Rumunija). Nuo ES vidurkio atsilieka dar 4 skirtingi apdirbamosios pramonės sektoriai, tačiau jų       
atsilikimas siekia 1-2 proc. p.
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5.5.6. Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių apibendrinimas

· Įdomu tai, kad Lietuvos apdirbamoji pramonė geriausią rezultatą pademonstravo pagal rodiklį 
Įmonės naudoja nuosavus 3D spausdintuvus. Visgi, analizuojant atskirus apdirbamosios pramonės 
sektorius, daugiausiai jų nuo Bendrijos rezultato atsilieka būtent pagal šį rodiklį;

· Iš visų Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių išsiskiria Kompiuterių, elektronikos ir optikos 
gaminių gamybos sektoriaus (C26) įmonės – jos pagal 4 iš 5 skirtingų kategorijų lenkia ES vidurkius;

· Visgi, net trys skirtingi pramonės sektoriai nuo Bendrijos vidurkio atsilieka pagal visus 5 rodiklius:

o Kokso, rafinuotos naftos, chemijos ir pagrindinių farmacijos produktų, gumos ir plas-
tikų, kitų nemetalinių mineralinių produktų gamybos sektorius (C19-23); 

o Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamybos sektorius 
(C24-25); 

o Baldų gamybos ir kitos gamybos, mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo sektorius 
(C31-33);

· Du sektoriai atsilieka pagal 4 skirtingus rodiklius:

o Niekur kitur nepriskirtos elektros įrangos, mašinų ir  įrangos gamybos sektorius (C27-
28);

o Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, kitos transporto įrangos 
gamybos sektorius (C29-30). 

5.6. Robotika

Pramonės automatizacija yra neįsivaizduojama be pramoninių robotų, naudojamų gamybai. Tai – pro-
gramuojamos mechatroninės sistemos su valdomomis ašimis, kurių gali būti trys ar daugiau. Pramoniniai 
robotai būna stacionarūs (pritvirtinti prie rėmo) arba autonominiai (laisvai judantys grindiniu ar kitu pa-
viršiumi). Paprastai pramoniniai robotai naudojami įvairioms reikmėms, pvz., pjaustymui, suvirinimui, dažy-
mui, surinkimui, rinkimui ir prekių padėjimui, medžiagų tvarkymui, pakavimui ir ženklinimui, padėklavimui, 
gaminio tikrinimui ir bandymams. Jų pranašumai – didelis patvarumas, greitis ir tikslumas, taip pat jie yra 
nepakeičiami atliekant ypač varginančias ir pavojingas užduotis. Tikimasi, kad ateityje pramoniniai robotai, 
dėl įvairių technologinių pokyčių, susijusių su DI, mašininiu mokymusi, IoT, mašininiu regėjimu ir pan.,  
sparčiai tobulės bei bus mobilesni, pažangesni ir labiau bendradarbiaujantys (t. y. taps „kobotais“, nuo 
žodžio „kooperacija“), lengviau integruojami į esamas sistemas bei procesus ir pajėgesni dirbti kartu su 
žmonėmis.27

Mažesne apimtimi, lyginant su pramoniniais robotais, paslaugų robotai taip pat gali būti pritaikomi gamybos 
įmonėse. Paslaugų robotai turi tam tikrą autonomijos lygį, kuris įgalina juos veikti sudėtingoje ir dinamiškoje 
aplinkoje, kuri gali reikalauti sąveikos su žmonėmis, objektais ar kitais įrenginiais, išskyrus jų taikymą pra-
monės automatizavimo tikslais. Paslaugų robotai yra skirstomi į asmeninius paslaugų robotus (dažniausiai 
naudojami namų sąlygomis) ir profesionalius paslaugų robotus (naudojami už gamybinių patalpų ribų).

Visgi, tam tikrose srityse, tokiose kaip automobilių pramonė, ribos tarp industrinių ir paslaugų robotų nyksta 
vis labiau. Pramoniniai robotai savo užduotis atlieka aiškiai struktūrizuotoje aplinkoje su išorinėmis apsau-

27 Doug Mehl, Azaz Faruki, Nicholas Anderson „In the Fourth Industrial Revolution, a complex ecosystem of five technologies are shaping 
the environment for manufacturers“. <https://www.kearney.com/operations-performance-transformation/article/?/a/the-state-of-industry-4.0-
article>
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gos priemonėmis, o paslaugų robotai paprastai veikia nestruktūrizuotoje aplinkoje ir tiesiogiai bendradar-
biauja su žmonėmis. Pramoniniai robotai veikia pagal griežtus saugos reikalavimus ir yra išjungiami, kai kas 
nors prie jų priartėja, tuo tarpu paslaugų robotai dirba kartu su žmogumi.

Paslaugų robotai nuo industrinių taip pat gali būti atskirti pagal aplinką, kurioje jie veikia. Paslaugų robotai 
dažniausiai veikia tarp žmonių ar natūralioje atviroje aplinkoje, kur jiems reikia jutimo, judėjimo ir spren-
dimų priėmimo galimybių, siekiant efektyviai veikti. Kiekvienas jų taip pat yra sukurtas taip, kad atitiktų savo 
užduotis ant žemės, ore, vandenyje ir pan.28

pav. 60. Robotika - balas PSI. Šaltinis: Sudaryta autorių

Lietuvos apdirbamosios pramonės rezultatas:

· Pagal robotų naudojimą, Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorius stipriai atsilieka nuo ES. Šalis 
surinko tik 22 balus ir užima 20 vietą. Geriausius rezultatus šioje srityje demonstruoja Danija, kurioje 
įmonės naudoja daugiausiai tiek industrinių, tiek ir paslaugų robotų. Bendrijos rezultatas siekia 41 
balą. 

· Remiantis prieinamais duomenimis, pagal industrinių robotų naudojimą įmonėse Lietuva iš 25 valsty-
bių užima tik 22 vietą. Šalies rezultatas siekia 10 %, o tai yra net 7 % blogesnis rezultatas, lyginant su 
Bendrijos vidurkiu. 

· Paslaugų robotų naudojimo srityje Lietuvos rezultatas yra šiek tiek geresnis – 16 vieta. 3 % apdirba-
mosios pramonės įmonių naudoja industrinius robotus, kai tuo tarpu ES vidurkis siekia 4 %.  

5.6.1. Įmonės, naudojančios industrinius robotus

Analizuojamu rodikliu Įmonės, naudojančios industrinius robotus yra matuojamas industrinių robotų taiky-
mas apdirbamosios pramonės sektoriuose (pav. 61.).

pav. 61. Įmonės, kurios naudoja industrinius robotus (% nuo įmonių, 2019 m.). Šaltinis: Eurostat

28 Robotics Online Marketing Team, „ The 3 Key Factors that Differentiate Service Robots from Industrial Robots“. 2020 m. <https://www.
automate.org/blogs/the-3-key-factors-that-differentiate-service-robots-from-industrial-robots> 
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· Industrinių robotų naudojimo srityje, tik du apdirbamosios pramonės sektoriai lenkia ES vidurkį:

o Kompiuterių, elektronikos ir optikos gaminių gamybos sektorius (C26) – 30 % Lietuvoje ir 18 
% ES (pagal prieinamus duomenis, trečias geriausias rezultatas Bendrijoje);

o Tekstilės, drabužių, odos ir susijusių gaminių gamybos sektorius (C13-15) – 9 % Lietuvoje ir 
7 % ES.

· Likę apdirbamosios pramonės sektoriai dideliais skirtumais atsilieka nuo Bendrijos rezultatų, o ypač:

o Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, kitos transporto įrangos gamybos 
sektorius (C29-30) – 16 % Lietuvoje ir 34 % ES (pagal esamus duomenis, trečias blogiausias 
rezultatas);

o Kokso, rafinuotos naftos, chemijos ir pagrindinių farmacijos produktų, gumos ir plastikų, kitų 
nemetalinių mineralinių produktų gamybos sektorius (C19-23) – 7 % Lietuvoje ir 20 % ES 
(Lietuva dalinasi priešpaskutinę vietą su Rumunija);

o Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamybos sektorius (C24-25) 
– 17 % Lietuvoje ir 26 % ES (penktas blogiausias rezultatas);

o Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamybos sektorius (C16-18) 
– 4 % Lietuvoje ir 12 % ES (ketvirtas blogiausias rezultatas);

o Niekur kitur nepriskirtos elektros įrangos, mašinų ir įrangos gamybos sektorius (C27-28) – 19 
% Lietuvoje ir 24 % ES (šeštas blogiausias rezultatas).

5.6.2. Įmonės, naudojančios paslaugų robotus

Įmonės, naudojančios paslaugų robotus (pav. 62.), juos gali naudoti šiais tikslais:

· Priežiūros, apsaugos, tikrinimo užduotims atlikti;

· Žmonių ar prekių gabenimui;

· Valymo ar atliekų tvarkymo tikslais;

· Sandėlio valdymo sistemų įgalinimui (pvz. prekių dėjimas į paletes, prekių tvarkymas);

· Surinkimo darbams atlikti;

· Robotizuotos parduotuvės darbuotojo užduotims atlikti (pvz. pagalba klientams apsiperkant, prekių 
tvarkymas).

pav. 62. Įmonės, kurios naudoja paslaugų robotus (% nuo įmonių, 2019 m.). Šaltinis: Eurostat
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· Skirtingai nei industrinių robotų, paslaugų robotų naudojimo srityje Lietuvos apdirbamosios pra-
monės sektoriaus įmonės ES kontekste pasižymi šiek tiek geresniais rezultatais. Geriausią rezultatą 
šalyje demonstruoja Kompiuterių, elektronikos ir optikos gaminių gamybos sektorius (C26) – 10 % 
Lietuvoje ir 6 % ES (pagal prieinamus duomenis, sektorius ES kontekste dalinasi 2-4 vietas). 

· Visgi, dalis šalies apdirbamosios pramonės sektorių nežymiai atsilieka nuo ES vidurkių:

o 3 % atsilieka:

	Gėrimų, maisto ir tabako gaminių gamybos sektorius (C10-12);

	 Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamybos sektorius 
(C24-25);

o 2 % atsilieka:

	Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, kitos transporto įrangos 
gamybos sektorius (C29-30);

	Baldų gamybos ir kitos gamybos, mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo sektorius 
(C31-33).

5.6.3. Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių apibendrinimas

· Apibendrinant, industrinių robotų naudojimas pramonės įmonėse turi kur kas didesnes panaudo-
jimo galimybes ir naudą, lyginant su paslaugų robotais. Visgi, būtent paslaugų robotų kontekste, 
apdirbamosios pramonės įmonės ES lygiu rodo geresnius rezultatus.

· Vienintelis Kompiuterių, elektronikos ir optikos gaminių gamybos sektorius (C26) Lietuvoje nau-
doja daugiau tiek industrinių, tiek ir paslaugų robotų, lyginant su ES. Teigiamą rezultatą Lietu-
voje  demonstruoja ir Tekstilės, drabužių, odos ir susijusių gaminių gamybos sektorius (C13-15), 
kurio įmonės naudoja daugiau industrinių robotų, lyginant su Bendrijos vidurkiu, ir lygiai tiek pat           
paslaugų robotų.

· Keturi sektoriai Lietuvoje pagal abu rodiklius atsilieka nuo Bendrijos rezultatų:

o Gėrimų, maisto ir tabako gaminių gamybos sektorius (C10-12);

o Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamybos sektorius 
(C24-25);

o Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, kitos transporto įrangos 
gamybos sektorius (C29-30);

o Baldų gamybos ir kitos gamybos, mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo sektorius 
(C31-33).

· Nors pagal paslaugų robotų naudojimą trys sektoriai lenkia ES vidurkį arba turi lygų rezultatą, pagal 
industrinių robotų naudojimą jie atsilieka ir dėl šios technologijos svarbos, taip pat yra išskiriami:

o Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamybos sektorius 
(C16-18);

o Kokso, rafinuotos naftos, chemijos ir pagrindinių farmacijos produktų, gumos ir plas-
tikų, kitų nemetalinių mineralinių produktų gamybos sektorius (C19-23);

o Niekur kitur nepriskirtos elektros įrangos, mašinų ir įrangos gamybos sektorius (C27-28).
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5.7. Daiktų internetas (IoT)

Daiktų internetas (IoT) yra tarpusavyje sujungtas fizinių įrenginių tinklas, kuris gali apimti elektroniką, 
programinę įrangą, jutiklius, pavaras ir ryšio komponentus, kuriais šie įrenginiai gali bendrauti ir mainytis 
duomenimis. Europos Komisija numato, kad išmanioji gamyba (angl. smart manufacturing) bus didžiausias 
daiktų interneto pritaikymo atvejis Europos logistikos ir gamybos grandinėse.29

Pramoninis daiktų internetas (IIoT) laikomas IoT dalimi ir yra Pramonės 4.0 sinonimas. Tikimasi, kad jo pritai-
kymas sukurs naujus verslo modelius, pagerins produktyvumą, leis geriau panaudoti analitinius duomenis 
inovacijoms kurti ir transformuos darbo jėgą. Gamyboje IIoT yra pagrįstas kibernetinių-fizinių sistemų (angl. 
cyber-physical system) koncepcija – sąsaja tarp žmogiškojo ir kibernetinio pasaulių, kuri surinktus duome-
nis paverstų pritaikoma informacija. IIoT srityje taip pat aktuali ir debesų kompiuterija bei dideli duomenų   
kiekiai. Šiame kontekste įmonėms yra svarbu suvokti, kokius duomenis jos turėtų rinkti, kas turėtų gauti   
prieigą prie jų, kaip surinkta informacija gali būti naudojama teisingų sprendimų priėmimui ir pan. Ši infor-
macija turi koncentruotis į turimas užduotis, būti prieinama visose platformose ir tinklo sąsajose, taip pat 
turi būti pateikta suprantamai, tiesiogiai nurodant sprendimus, kuriuos reikia priimti. Efektyvi komunikacija 
priklauso nuo nustatytų sąveikos standartų, kurie yra IIoT pagrindas (pvz., „MTConnect“ atvirasis standartas 
gamybos įrenginių prijungimui prie duomenų rinkimo tinklų; OPC-UA standartas, taikomas visai bendrovei; 
ISO standartai vienodam skaitmeninių sistemų terminijos interpretavimui). Be to, svarbu, kad IoT būtų in-
tegruotas į įmonės programinę įrangą, pvz. ERP, produkto gyvavimo ciklo valdymo (angl. product lifecycle 
management) arba turto valdymo programinę įrangą.30

pav. 63. Daiktų internetas - balas PSI. Šaltinis: Sudaryta autorių

Lietuvos apdirbamosios pramonės rezultatas:

· Daiktų interneto srityje Lietuva (41 balas) lenkia ES rezultatą (40 balų) bei užima 12-13 vietas. Šioje 
kategorijoje geriausius rezultatus pasiekė Čekija – 68 balai.

· Skirtingų rodiklių atžvilgiu, geriausius rezultatus Lietuvos apdirbamoji pramonė demonstruoja pa-
gal rodiklį Įmonės naudoja sensorius ar RFID žymas stebėti ar automatizuoti produkcijos procesus, 
valdyti logistiką, stebėti produkcijos judėjimą – 13 % (12 vieta). Pagal šį rodiklį Lietuva lenkia Bendri-
jos vidurkį – 12 %.

· 12 vietą Lietuva taip pat užima pagal rodiklį Naudoja judėjimo arba priežiūros jutiklius, kad stebėtų 
transporto priemonių ar gaminių judėjimą, siekiant įgyvendinti priežiūrą, atsižvelgiant į būklę. Visgi, 7 
% rezultatas Lietuvos apdirbamosios pramonės sektoriuje atsilieka nuo ES vidurkio – 8 %.

· Bendrijos vidurkį Lietuva lenkia pagal išmaniųjų skaitiklių, lempų, termostatų naudojimą, siekiant 
optimizuoti energijos vartojimą įmonės patalpose – 11 % Lietuvoje ir 10 % ES. Lietuva pagal šį rodiklį 
užima 17 vietą.

29 European Commission, „Advancing the Internet of Things in Europe“. 2016 m. < https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PD-
F/?uri=CELEX:52016SC0110&from=EN> 
30 Lietuvos pramonės skaitmeninimo kelrodis 2020 – 2030: Annex I Analitinė dalis
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· Žemiausią poziciją Lietuva užima pagal rodiklį, matuojantį ryšius su klientais. Tiek Lietuvos, tiek ir ES 
vidurkis siekia 3 %, tačiau šalis užima tik 16 vietą.

5 . 7 . 1 .  Į m o n ė s ,  n a u d o j a n č i o s  s e n s o r i u s  a r  R F I D  ž y m a s  s t e b ė t i  a r          
a u t o m a t i z u o t i  p r o d u k c i j o s  p r o c e s u s ,  v a l d y t i  l o g i s t i k ą ,  s te b ė t i  p ro d u kc i j o s 
j u d ė j i m ą

Analizuojamas rodiklis (pav. 64.) padeda suprasti IoT naudojimą gamybos, logistikos ir produkcijos stebėjimo 
tikslams. GPS bei radijo dažnio identifikavimo (angl. radio frequency identification RFID) technologijos gali 
padėti gamintojui stebėti gaminį nuo jo pradžios gamykloje iki patekimo į galutinį tašką, t. y. visą tiekimo 
grandinę nuo pradžios iki pabaigos. Įvairūs jutikliai gali rinkti informaciją apie kelionės laiką, gaminio būklę 
ir aplinkos sąlygas, kurių gaminys buvo veikiamas. Be to, prie gamyklos įrangos pritvirtinti jutikliai gali padėti 
nustatyti gamybos linijos kliūtis, taip sumažinant prarastą laiką ir atliekas.

Gamybos tikslais įvairūs jutikliai arba RFID sensoriai gali būti stebimi ir (arba) valdomi internetu, siekiant 
stebėti gamybos procesą arbą jį automatizuoti. Tai gali apimti įvairius gamybos ir paslaugų teikimo procesus, 
pvz. pramonės gamybos stebėjimą ir kontrolę, tiekimo grandinės ir atsargų sekimą, aptarnavimą ir pan.

Logistikos tikslais, IoT galimi naudojimo pavyzdžiai yra jutikliai, stebimi / valdomi internetu, siekiant sekti 
produktus ar transporto priemones sandėlio valdyme. Pavyzdžiui, jutikliai gali būti naudojami konkrečios 
gamybos elemento lokacijos stebėjimui. RFID gali būti naudojamas tiekimo grandinės valdymui, o tai yra 
ypač svarbu gamybos sektoriui, siekiant pagerinti gamybos faktorių sekimą ir atsargų valdymo efektyvumą. 

IoT gali būti naudojamas transporto priemonių sekimui, kai įmonė naudoja jutiklius, kad žinotų transporto 
priemonės buvimo vietą, atstumą, kuris jai liko iki paskirties vietos ir t.t. IoT taip pat pritaikomas produktų 
sekimui, pvz. jų pristatymas platintojui, kuris vėliau paskirsto produktus klientams; įmonės gali sekti, kur 
buvo išsiųsta konkreti prekė ir pan. Vieta pagrįstos nuotolinio stebėjimo sistemos padeda įmonėms optimi-
zuoti produkcijos judėjimą, sumažinti transportavimo išlaidas ir didinti efektyvumą. Naudodamos daiktų in-
terneto jutiklius, įmonės gali aktyviai sekti konkrečią informaciją apie savo turtą be jokio žmogaus įsikišimo.

pav. 64. Įmonės, kurios naudoja sensorius ar RFID žymas stebėti ar automatizuoti produkcijos procesus, valdyti logistiką, 
stebėti produkcijos judėjimą (% nuo įmonių, 2021 m.). Šaltinis: Eurostat

· Sensorių ar RFID žymų naudojimo kontekste stebėti ar automatizuoti produkcijos procesus, 
valdyti logistiką, stebėti produkcijos judėjimą, 6 iš 9 Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių 
pasižymi aukštesniais rezultatais. Tarp sektorių ypač išsiskiria:

o Gėrimų, maisto ir tabako gaminių gamybos sektorius (C10-12) – 18 % Lietuvoje ir 12 % 
ES;

o Kompiuterių, elektronikos ir optikos gaminių gamybos sektorius (C26) – 17 % Lietuvoje ir 
12 % ES (pagal prieinamus duomenis, Lietuva užima 5-6 vietas);
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· Pagal analizuojamą rodiklį, trys sektoriai pasižymi žemesniais rodikliais lyginant su ES, tačiau                  
atsilikimas nėra ženklus:

o Niekur kitur nepriskirtos elektros įrangos, mašinų ir įrangos gamybos sektorius (C27-28) – 11 
% Lietuvoje ir 13 % ES;

o Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamybos sektorius (C16-18) 
– 9 % Lietuvoje ir 10 % ES;

o Tekstilės, drabužių, odos ir susijusių gaminių gamybos sektorius (C13-15) – 6 % Lietuvoje ir 
7 % ES.

5.7.2. Įmonės, naudojančios išmanius skaitiklius, lempas, termostatus, siekiant optimizuoti 
energijos suvartojimą įmonės patalpose

Analizuojamas rodiklis yra skirtas matuoti IoT įrangos ir sistemų panaudojimą įmonėse, siekiant valdyti ir 
optimizuoti energijos suvartojimą. Daiktų interneto jutikliai gali būti naudojami aplinkos sąlygų, tokių kaip 
drėgmė, temperatūra ar apšvietimas stebėjimui, o surinkta informacija gali padėti reguliuoti energijos nau-
dojimą, atliekant reikiamas korekcijas be žmogaus įsikišimo (pav. 65.). 

pav. 65. Įmonės, kurios naudoja išmanius skaitiklius, lempas, termostatus, siekiant optimizuoti energijos suvartojimą įmonės 
patalpose (% nuo įmonių, 2021 m.). Šaltinis: Eurostat

· Dauguma skirtingų apdirbamosios pramonės sektorių Lietuvoje didesne apimtimi naudoja išmanius 
skaitiklius, lempas, termostatus, siekiant optimizuoti energijos suvartojimą įmonės patalpose. Šiame 
kontekste, geriausiai Lietuvoje atrodo:

o Niekur kitur nepriskirtos elektros įrangos, mašinų ir įrangos gamybos sektorius (C27-28) – 23 
% sektoriaus įmonių Lietuvoje ir 14 % ES (pagal prieinamus rezultatus, Lietuvos rezultatas yra 
trečias geriausias Bendrijoje);

o Kokso, rafinuotos naftos, chemijos ir pagrindinių farmacijos produktų, gumos ir plastikų, kitų 
nemetalinių mineralinių produktų gamybos sektorius (C19-23) – 13 % Lietuvoje ir 8 % ES 
(penktas geriausias rezultatas Europoje).

· Pagal analizuojamą rodiklį, vienintelis sektorius Lietuvoje, kuris atsilieka nuo Bendrijos vidurkio 
yra Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, kitos transporto įrangos gamybos            
sektorius (C29-30) – 6 % Lietuvoje ir 14 % ES (pagal prieinamus duomenis, Lietuvos rezultatas yra 
ketvirtas prasčiausias).
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5.7.3. Įmonės, naudojančios jutiklius, RFID ar IP žymas arba internetu valdomas kameras, kad 
pagerintų klientų aptarnavimą, stebėtų klientų veiklą arba pasiūlytų jiems individualizuotą patirtį

IoT įgalina įmones naudoti inovatyvius sprendimus, siekiant pritraukti kuo daugiau vertingų ir ilgalaikių 
klientų. Vienas iš to būdų – pagerintos klientų patirtys jas personalizuojant. Jutikliai gali palengvinti                    
tiesioginį bendravimą su klientais, o pardavėjui tai leidžia stebėti kliento elgesį realiuoju laiku, pvz. ar klien-
tas seniau buvo apsilankęs įmonės internetiniame portale, kurie internetinio portalo skyriai pritraukė didži-
ausią jo dėmesį, kokių tipų internetinius puslapius klientai aplankė prieš tai. Visa ši informacija gali būti 
panaudojama sukuriant individualizuotus pasiūlymus ir paslaugas, pvz. nuolaidas ar specialius pasiūlymus. 
Pvz. žinant, kokius produktus potencialus klientas daugiausiai apžiūri, bet jų neperka, ateityje tokia infor-
macija gali būti panaudojama sukuriant asmeninius pasiūlymus ir juos integruojant į internetinę parduotuvę 
ar pateikiant kitais būdais (pav. 66.).   

pav. 66. Įmonės, kurios naudoja jutiklius, RFID ar IP žymas arba internetu valdomas kameras, kad pagerintų klientų aptar-
navimą, stebėtų klientų veiklą arba pasiūlytų jiems individualizuotą patirtį (% nuo įmonių, 2021 m.). Šaltinis: Eurostat

· Keturi Lietuvos apdirbamosios pramonės sektoriai ES lygiu naudoja įvairius skaitmeninius sprendi-
mus, siekiant pagerinti klientų aptarnavimą, stebėti vartotojų veiklą bei pasiūlyti individualizuotą 
patirtį, kai tuo tarpu trys sektoriai pasižymi geresniais rezultatais: 

o Kokso, rafinuotos naftos, chemijos ir pagrindinių farmacijos produktų, gumos ir plastikų, 
kitų nemetalinių mineralinių produktų gamybos sektorius (C19-23) bei Pagrindinių metalų 
ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamybos sektorius (C24-25) – 4 % Lietuvoje ir 
2 % ES;

o Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamybos sektoriuje (C16-18) 
– 3 % Lietuvoje ir 2 % ES;

· Žemesniais nei Bendrijos rezultatais pasižymi du apdirbamosios pramonės sektoriai:

o Kompiuterių, elektronikos ir optikos gaminių gamybos sektorius (C26) – 5 % Lietuvoje ir 7 % 
ES;

o Baldų gamybos ir kitos gamybos, mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo sektorius (C31-33) 
– 1 % Lietuvoje ir 3 % ES (pagal prieinamus duomenis, Lietuva dalinasi 3-6 vietas nuo galo). 
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5.7.4. Įmonės, naudojančios judėjimo arba priežiūros jutiklius, kad stebėtų 
transporto priemonių ar gaminių judėjimą, siekiant įgyvendinti priežiūrą, atsižvelgi-
ant į būklę

Daiktų interneto įrenginių ar sistemų, kurias galima naudoti priežiūros, atsižvelgiant į būklę (angl. condi-
tion based maintanence CBM), tikslams pavyzdžiai yra jutikliai, galintys stebėti mašinų, transporto prie-
monių ar produkcijos būklę, siekiant laiku nustatyti jų priežiūros poreikius ir išvengti brangių gedimų. 
Šie įrenginiai gali padėti įmonei numatyti ir geriau planuoti savo priežiūros poreikius, remiantis gautais 
duomenimis, užkertant kelią ilgoms įrangos ar gamybos prastovoms. CBM numato, kad techninė priežiūra 
turėtų būti atliekama tik tada, kai tam tikri rodikliai rodo prastėjančio veikimo ar artėjančio gedimo 
požymius (pav. 67.).

pav. 67. Įmonės, kurios naudoja judėjimo arba priežiūros jutiklius, kad stebėtų transporto priemonių ar gaminių judėjimą, 
siekiant įgyvendinti priežiūrą, atsižvelgiant į būklę (% nuo įmonių, 2021 m.). Šaltinis: Eurostat

· Daiktų interneto naudojimo kategorijoje, prasčiausius rezultatus ES kontekste Lietuvos apdirbamo-
sios pramonės sektoriai demonstruoja pagal šį rodiklį. Net 5 iš 9 skirtingų apdirbamosios pramonės 
sektorių atsilieka nuo Bendrijos vidurkių, ypač:

o Niekur kitur nepriskirtos elektros įrangos, mašinų ir įrangos gamybos sektorius (C27-28) – 6 
% Lietuvoje ir 12 % ES;

o Kompiuterių, elektronikos ir optikos gaminių gamybos sektorius (C26) ir Medienos bei me-
dienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamybos sektorius (C16-18) – 6 % Lietuvoje 
ir 9 % ES;

o Tekstilės, drabužių, odos ir susijusių gaminių gamybos sektorius (C13-15) – 2 % Lietuvoje ir 
5 % ES;

· Geriausius rezultatus Lietuvoje demonstruojantys apdirbamosios pramonės sektoriai nežymiai len-
kia ES vidurkius:

o Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, kitos transporto įrangos gamybos 
sektorius (C29-30) – 12 % Lietuvoje ir 11 % ES;

o Kokso, rafinuotos naftos, chemijos ir pagrindinių farmacijos produktų, gumos ir plastikų, kitų 
nemetalinių mineralinių produktų gamybos sektorius (C19-23) – 11 % Lietuvoje ir 10 % ES;

o Gėrimų, maisto ir tabako gaminių gamybos sektorius (C10-12) – 10 % Lietuvoje ir 8 % ES.

5.7.5. Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių apibendrinimas

· Apibendrinant, atskiri Lietuvos apdirbamosios pramonės sektoriai ES kontekste geriausius rezultatus 
demonstruoja pagal išmanių skaitiklių, lempų, termostatų naudojimą, siekiant optimizuoti energi-
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jos suvartojimą įmonės patalpose, kai tuo tarpu silpniausiai šalies įmonės pasirodė pagal judėji-
mo ar priežiūros jutiklių naudojimą transporto priemonių ar gaminių judėjimo stebėjimui, siekiant 
įgyvendinti priežiūrą, atsižvelgiant į būklę.

· Pagal svarbiausią šios kategorijos rodiklį Įmonės naudoja sensorius ar RFID žymas stebėti ar 
automatizuoti produkcijos procesus, valdyti logistiką, stebėti produkcijos judėjimą, Lietuvos apdirba-
mosios pramonės įmonės demonstruoja gerus rezultatus –  tik 3 sektoriai atsilieka nuo ES vidurkių, 
tačiau atotrūkis nėra didelis. 

· Trys apdirbamosios pramonės sektoriai pagal 3 rodiklius lenkia ES vidurkį ir pagal 1 turi vienodą re-
zultatą, todėl gali būti įvardinami kaip sėkmingiausiai sektoriai šioje kategorijoje (svarbu, kad jie ES 
rezultatą lenkia pagal IoT panaudojimą produkcijos procesuose):

o Gėrimų, maisto ir tabako gaminių gamybos sektorius (C10-12);

o Kokso, rafinuotos naftos, chemijos ir pagrindinių farmacijos produktų, gumos ir plastikų, kitų 
nemetalinių mineralinių produktų gamybos sektorius (C19-23);

o Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamybos sektorius (C24-25);

· Iš viso 5 sektoriai Lietuvoje šioje kategorijoje pagal 2 rodiklius daugiausiai atsilieka nuo Bendrijos 
vidurkių, o trys iš jų atsilieka pagal IoT naudojimą gamyboje kartu su kitais rodikliais:

o Tekstilės, drabužių, odos ir susijusių gaminių gamybos sektorius (C13-15);

o Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamybos sektorius 
(C16-18);

o Niekur kitur nepriskirtos elektros įrangos, mašinų ir įrangos gamybos sektorius (C27-
28);

· Likę du sektoriai, kurie atsilieka pagal du rodiklius (IoT naudojimą santykyje su klientais bei transpor-
to priemonių ar gaminių judėjimui stebėti), yra:

o Kompiuterių, elektronikos ir optikos gaminių gamybos sektorius (C26);

o Baldų gamybos ir kitos gamybos, mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo sektorius (C31-33).

5.8. Dirbtinis intelektas

Dirbtinis intelektas (DI) apibūdina protingu elgesiu pasižyminčias sistemas, kurios siekdamos specifinių 
tikslų analizuoja aplinką ir tam tikru autonomiškumo lygiu imasi veiksmų. DI naudojančios sistemos gali 
būti paremtos programine įranga (pvz. balso asistentai, vaizdo analizės programinė įranga, paieškos siste-
mos, balso ir vaizdo atpažinimo sistemos) arba įterptos į tam tikrus įrenginius (pvz. autonominius robotus 
sandėlių automatizavimo ar gamybos surinkimo darbams). 

Apdirbamojoje pramonėje, DI įrenginiams leidžia atlikti žmonių darbus ir automatizuoti procesus, siekiant 
produktyvumo bei efektyvumo padidėjimo. Manoma, kad pramonės skaitmeninimo kontekste DI didžiausią 
įtaką gali turėti pramoninėms operacijoms (gamybai ir susijusioms funkcijoms). Tam, kad DI galėtų veikti, rei-
kalinga mašina arba sistema, programinė įranga ir interneto ryšys (kad įrenginys būtų prijungtas prie daiktų 
interneto (IoT) ir turėtų prieigą prie duomenų ir kompiuterinių išteklių debesyje).

Dirbtinio intelekto šakos yra mašininis mokymasis (ML) ir gilusis mokymasis. ML leidžia numatyti prognozes 
analizuojant didelio kiekio duomenis, juose ieškant tendencijų, mokantis iš patirties ir vis labiau optimizuo-
jant ML algoritmą. ML sistemoje pirmiausia naudojama specializuota programinė įranga, skirta duomenims 
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konsoliduoti ir vertinti, tada nustatomos tuose duomenyse esančios charakteristikos ir ryšiai, kurie vėliau 
panaudojami algoritmuose ir duomenų modeliavime, išvedant apibendrinimus.31

pav. 68. Daiktų internetas - balas PSI. Šaltinis: Sudaryta autorių

Lietuvos apdirbamosios pramonės rezultatas:

· Pagal Dirbtinio intelekto naudojimą, Lietuvos apdirbamoji pramonė surinko 37 balus ir užima 12 
vietą. Geriausią rezultatą pagal šią kategoriją užėmė Danija, surinkusi 90 balų, o ES rezultatas yra 33 
balai.

· Lietuva ES kontekste dalinasi 5-8 vietas pagal rodiklį Įmonės naudoja bent vieną DI sistemą. Lietuvos 
rezultatas siekia 7 % ir 1 % lenkia Bendrijos vidurkį. 

· 3 % Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonių nurodo, kad jos naudoja DI technologijas savo gamy-
bos procesuose. Šis rezultatas atitinka ES vidurkį ir pagal jį Lietuva dalinasi 10-14 vietas su kitomis 
valstybėmis.

 

5.8.1. Įmonės, naudojančios DI sistemas

Analizuojamas rodiklis Įmonės, naudojančios DI sistemas yra skirtas išmatuoti, kiek apdirbamosios pra-
monės įmonių naudoja bent vieną DI sistemą (jei įmonė kuria DI kitoms įmonėms, ji nėra priskaičiuojama 
kaip naudotoja) (pav. 69.). DI panaudojimą apima šios sritys:

· Rašytinės kalbos analizavimas (nestruktūrizuoti tekstiniai duomenys paverčiami prasminga ir tinka-
ma informacija);

· Kalbos konvertavimas į mašinoms suprantamą formatą (kalbos atpažinimo technologijos);

· Natūralios kalbos generavimas (programos galimybė konvertuoti struktūruotus duomenis į          
natūralios kalbos pateikimą, pvz. pokalbių robotai angl. chatbot);

· Objektų identifikavimas pagal vaizdinį (pramonėje gali būti naudojama stebėti produktus, ar jie ne-
turi pažeidimų; stebėti gamybos liniją);

· Mašininis mokymasis  (tai apima kompiuterinio modelio „mokymą“, kad jis geriau atliktų automati-
zuotą užduotį, pvz. duomenų analitika);

· Robotinių procesų automatizavimas (procesų automatizavimo kryptis, kurioje robotinė programinė 
įranga yra apmokoma ir toliau vykdo veiksmus, kuriuos anksčiau IT sistemose atlikdavo žmonės);

· Fizinis mašinų/įrenginių judėjimas darant autonominius sprendimus, atsižvelgus į aplinką (autono-
miniai robotai, savaeigės transporto priemonės, autonominiai dronai).

31 Lietuvos pramonės skaitmeninimo kelrodis 2020-2030
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Įmonės, naudojančios bent vieną dirbtinio intelekto sistemą, ją ar jas gali naudoti įvairiems tikslams, pvz. 
marketingui ir pardavimams, gamybos procesams ar verslo administravimo procesų, logistikos, kibernetinio 
saugumo organizavimui.

pav. 69. Įmonės, kurios naudoja bent vieną DI sistemą (% nuo įmonių, 2020 m.). Šaltinis: Eurostat

· Keturi Lietuvos apdirbamosios pramonės sektoriai, daugiausiai naudojantys bent vieną DI sistemą, 
reikšmingai lenkia ES vidurkį:

o Niekur kitur nepriskirtos elektros įrangos, mašinų ir įrangos gamybos sektorius (C27-28) – 13 
% Lietuvoje ir 7 % ES (ketvirtas geriausias rezultatas);

o Kokso, rafinuotos naftos, chemijos ir pagrindinių farmacijos produktų, gumos ir plastikų, kitų 
nemetalinių mineralinių produktų gamybos sektorius (C19-23) – 13 % Lietuvoje ir 8 % ES 
(penktas geriausias rezultatas);

o Gėrimų, maisto ir tabako gaminių gamybos sektorius (C10-12) – 11 % Lietuvoje ir 6 % ES 
(ketvirtas geriausias rezultatas)

o Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamybos sektorius (C16-18) 
– 10 % Lietuvoje ir 5 % ES (ketvirtas geriausias rezultatas);

· Taip pat keturi apdirbamosios pramonės sektoriai pagal analizuojamą rodiklį atsilieka nuo ES vi-
durkio, tačiau tik vieno sektoriaus atotrūkis yra ganėtinai didelis, t. y. Variklinių transporto prie-
monių, priekabų ir puspriekabių, kitos transporto įrangos gamybos sektorius (C29-30) – 2 % Lietuvo-
je ir 8 % ES. Kiti sektoriai yra:

o Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamybos sektorius (C24-25) 
– 2 % Lietuvoje ir 5 % ES;

o Tekstilės, drabužių, odos ir susijusių gaminių gamybos sektorius (C13-15) – 2 % Lietuvoje ir 
5 % ES;

o Baldų gamybos ir kitos gamybos, mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo sektorius (C31-33) – 
3 % Lietuvoje ir 4 % ES. 

5.8.2. Įmonės, naudojančios DI technologijas savo gamybos procesuose

DI panaudojimas gamybos procesuose gali pasireikšti įvairiomis formomis bei tikslais. Pavyzdžiui, DI gali paska-
tinti gamybos linijų automatizavimą, į darbo eigą integruojant industrinius robotus ir mokant juos atlikti daug 
darbo reikalaujančias, pavojingas užduotis, tuo pačiu metu padidinant produktyvumą bei išlaikant produkcijos 
kokybę ar saugumą. Tam gali būti naudojami autonominiai robotai, galintys atlikti surinkimo darbus; autono-
miniai dronai, atliekantys tikrinimo ir stebėjimo užduotis dėl kompiuterinio matymo ir mašininio mokymosi; 
sistemos, galinčios klasifikuoti gaminius ar rasti defektus dėl kompiuterinio matymo arba užtikrinti nuspėjamąją 
priežiūrą, kad būtų galima įvertinti mechanizmų būklę ir (arba) užtikrinti įrangos gedimų prevenciją (pav. 70.).
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pav. 70. Įmonės, kurios naudoja DI technologijas savo gamybos procesuose (% nuo įmonių, 2021 m.). Šaltinis: Eurostat

· Pagal DI naudojimą gamybos procesuose, keturi sektoriai taip pat atsilieka nuo ES vidurkių, o tarp 
jų vėl pasikartoja Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, kitos transporto įrangos 
gamybos sektorius (C29-30) – 3 % Lietuvoje ir 6 % ES;

· Daugiausiai nuo ES vidurkio (7 %) pagal šią kategoriją Lietuvoje atsilieka Kompiuterių, elektronikos ir 
optikos gaminių gamybos sektorius (C26), kurio rezultatas siekia tik 3 %.

· Nuo bendrijos rezultatų nedideliais skirtumais atsilieka:

o Kokso, rafinuotos naftos, chemijos ir pagrindinių farmacijos produktų, gumos ir plastikų, kitų 
nemetalinių mineralinių produktų gamybos sektorius (C19-23) – 2 % Lietuvoje ir 4 % ES;

o Gėrimų, maisto ir tabako gaminių gamybos sektorius (C10-12) – 1 % Lietuvoje ir 2 % ES.

· Likę sektoriai Lietuvoje pasižymi geresniais rezultatais, lyginant su ES vidurkiu, tačiau pranašumas 
nėra didelis.

5.8.3. Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių apibendrinimas

· Pagal abu šios kategorijos rodiklius, po keturis skirtingus apdirbamosios pramonės sektorius lenkia 
ir atsilieka nuo Bendrijos rezultato ir po vieną pasižymi vienodu rezultatu.

· Pagal  abu rodiklius, tik vienas apdirbamosios pramonės sektorius Lietuvoje lenkia Bendrijos rezulta-
tus, t. y. Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamybos sektorius (C16-18).

· Taip pat vienas sektorius, t. y. Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, kitos 
transporto įrangos gamybos sektorius (C29-30) pagal abu šios kategorijos rodiklius atsilieka nuo 
Bendrijos vidurkio.

· Kadangi šioje kategorijoje svarbesnis rodiklis yra Įmonės naudoja DI technologijas savo gamybos 
procesuose, išskyrimo verti dar trys sektoriai, pasižymintys prastesniais rezultatais:

o Gėrimų, maisto ir tabako gaminių gamybos sektorius (C10-12);

o Kokso, rafinuotos naftos, chemijos ir pagrindinių farmacijos produktų, gumos ir plas-
tikų, kitų nemetalinių mineralinių produktų gamybos sektorius (C19-23);

o Kompiuterių, elektronikos ir optikos gaminių gamybos sektorius (C26).
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5.9. Elektroninė komercija

EBPO e-komercijos sandorius apibūdina kaip prekių ar paslaugų pirkimą arba pardavimą kompiuterių               
tinklais, kurie sukurti užsakymų priėmimo ar pateikimo tikslais (apmokėjimas ir prekės ar paslaugos patei-
kimas neturi būti atliekama internetu).  Elektroninės prekybos sandorį gali sudaryti įmonės, namų ūkiai, 
asmenys, vyriausybės ir kitos viešosios ar privačios organizacijos. E-komercija neįtraukia užsakymų, atliktų 
telefonu, faksimile arba rankiniu būdu, naudojantis el. paštu.32

pav. 71. E-komercija – balas PSI. Šaltinis: Sudaryta autorių

Lietuvos apdirbamosios pramonės rezultatas: 

· E-komercijos srityje, Lietuva viršija ES rezultatą (35 balai) ir užima 10 vietą, surinkusi 42 balus. Geri-
ausia rezultatą pagal šią kategoriją yra pasiekusi Švedija, kuri surinko 90 balų. 

· 29 % Lietuvos apdirbamosios pramonės sektoriaus įmonių teigė, kad jos turėjo e-komercijos parda-
vimų, o tai yra 7 geriausias rezultatas Bendrijoje. Lietuva ES vidurkį lenkia 9 proc. p. Palyginimui, 36 
% pramonės įmonių teigė perkančios internetu, o pagal tai Lietuva atsilieka nuo Bendrijos rezultato, 
kuris siekia 41 %, o Lietuva užima 14 vietą. 

5.9.1. Įmonės, turėjusios e-komercijos pardavimų ir įmonės, perkančios internetu

Tradiciškai pramonės įmonės nebuvo linkusios plačiai naudoti elektroninės komercijos siūlomomis galimy-
bėmis, tačiau pastaruoju metu situacija stipriai keičiasi. E-komercija pramonės įmonėse nėra tik dar            
viena papildoma priemonė, o veikiau ir platforma, leidžianti gamybos įmonėms pakeisti tradicinius verslo 
modelius. Technologijų naudojimas įmonėms leidžia sukurti skaitmeniniu būdu valdomas ekosistemas, 
sudarytas iš tiekėjų, klientų ir įmonės vidinių darbuotojų bei įgyvendinti visas reikiamas transakcijas.33

Toliau analizuojami rodikliai apima prekių ar paslaugų pardavimą (pav. 72.) bei pirkimą (pav. 73.), kada 
užsakymas yra atliekamas naudojantis interneto svetainėmis, programomis ar EDI (elektroninio duomenų 
apsikeitimo) tipo užsakymų pranešimus specialiai gauti skirtais būdais.

32 OECD, „ELECTRONIC COMMERCE“. 2013 m. <https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4721>  
33 Liferay Blog, „How E-Commerce in Manufacturing is a Game Changer“. 2019 m. <https://www.liferay.com/blog/customer-experience/
how-e-commerce-in-manufacturing-is-a-game-chang-1> 
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pav. 72. Įmonės, kurios turėjo e-komercijos pardavimų (% nuo įmonių, 2021 m.). Šaltinis: Eurostat

· Daugiausiai įmonių, turėjusių e-komercijos pardavimų Lietuvoje veikia Variklinių transporto prie-
monių, priekabų ir puspriekabių, kitos transporto įrangos gamybos (C29-30) bei Gėrimų, maisto ir 
tabako gaminių gamybos (C10-12) sektoriuose – atitinkamai 41 ir 37 %. 

· Visgi, ES kontekste aukščiausias vietas užima kiti du sektoriai:

o Niekur kitur nepriskirtos elektros įrangos, mašinų ir įrangos gamybos sektorius (C27-28) – 33 
% Lietuvoje ir 15 % ES (trečias geriausias rezultatas);

o Baldų gamybos ir kitos gamybos, mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo sektorius (C31-33) – 
29 % Lietuvoje ir 15 % ES (trečia vieta).

· Vienintelis apdirbamosios pramonės sektorius Lietuvoje, kuris atsilieka nuo ES vidurkio yra 
Kompiuterių, elektronikos ir optikos gaminių gamybos sektorius (C26) – 21 % Lietuvoje ir 23 % ES.

pav. 73. Įmonės, kurios perka internetu (% nuo įmonių, 2018 m.). Šaltinis: Eurostat

· Lyginant su e-komercijos pardavimais, kardinaliai priešinga situacija atskiruose apdirbamosios pra-
monės sektoriuose yra pagal rodiklį Įmonės, perkančios internetu. ES vidurkį lenkia tik du apdirba-
mosios pramonės sektoriai:

o Kompiuterių, elektronikos ir optikos gaminių gamybos sektorius (C26) – 72 % Lietuvoje ir 68 
% ES;

o Tekstilės, drabužių, odos ir susijusių gaminių gamybos sektorius (C13-15) – 33 % Lietuvoje ir 
27 % ES.

· Likę apdirbamosios pramonės sektoriai pasižymi prastesniais rezultatais, tarp jų išsiskiria:

o Kokso, rafinuotos naftos, chemijos ir pagrindinių farmacijos produktų, gumos ir plastikų, kitų 
nemetalinių mineralinių produktų gamybos sektorius (C19-23) – 33 % Lietuvoje ir 44 % ES;

o Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamybos sektorius (C24-25) 
– 32 % Lietuvoje ir 41 % ES;
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o Baldų gamybos ir kitos gamybos, mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo sektorius (C31-33) – 
40 % Lietuvoje ir 48 % ES;

o Gėrimų, maisto ir tabako gaminių gamybos sektorius (C10-12) – 26 % Lietuvoje ir 33 % ES.

5.9.2. Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių apibendrinimas

· Nors daugiau skirtingų Lietuvos apdirbamosios pramonės sektoriaus įmonių teigė, kad atlieka pirki-
mus internetu, lyginant su pardavimais, būtent pagal pardavimų rodiklius Lietuvos skirtingų sektorių 
rezultatai yra santykinai geresni, lyginant su ES vidurkiais;

· Tik vienas apdirbamosios pramonės sektorius Bendrijos rezultatus lenkia pagal abu rodiklius, t. y. 
Tekstilės, drabužių, odos ir susijusių gaminių gamybos sektorius (C13-15);

· Įdomu tai, kad nei vienas pramonės sektorius Lietuvoje pagal abi kategorijas neatsilieka nuo Bendrijos 
vidurkių. 

5.10. Interneto naudojimas ir saugumas

Apdirbamosios pramonės įmonės tampa vis labiau skaitmenizuotos, įmonių darbuotojams turint vis didesnę 
prieigą prie interneto, sujungiant vis didesnį kiekį fizinių ir skaitmeninių sistemų bei diegiant daiktų interne-
to, debesų kompiuterijos ir pan. sprendimus. Visa tai įmonėms gali suteikti ne tik konkurencinius pranašu-
mus, tačiau ir sukelti grėsmes vertės grandinėms, konkrečioms įmonėms ar produktams. Dėl šios priežasties, 
kibernetinė sauga, kuri gali būti apibrėžta kaip prie interneto prijungtų aparatinės / programinės įrangos ir 
duomenų sistemų apsauga nuo kibernetinių atakų, įgauna vis didesnę svarbą.

pav. 74. Interneto naudojimas ir saugumas - balas PSI. Šaltinis: Sudaryta autorių

Lietuvos apdirbamosios pramonės rezultatas: 

· Pagal interneto naudojimo ir saugumo kategoriją, Lietuva, surinkusi 47 balus, nuo Bendrijos rezulta-
to atsilieka 10 balų. Pagal šią kategoriją Lietuva užima 18 vietą. Geriausią rezultatą pasiekė Suomija, 
surinkusi maksimalų balų kiekį;

· Prastą Lietuvos rezultatą lėmė ganėtinai žemi šią kategoriją apimančių rodiklių rezultatai. 17 % Lietu-
vos apdirbamosios pramonės įmonių įdarbina asmenis, kuriems verslo tikslais buvo suteiktas nešio-
jamas įrenginys, leidžiantis prisijungti prie interneto mobiliojo telefono ryšio tinklais. Tai yra tik 18-
20 rezultatas Bendrijoje, kurios vidurkis siekia 25 %. Vidutinišką vietą Lietuva užima ir pagal rodiklį 
Įmonės, naudojančios bet kokias IRT saugumo priemones – 93 % įmonių ir tik 15-16 vietos. 
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5.10.1. Įmonės, įdarbinančios asmenis, kuriems verslo tikslais buvo suteiktas nešiojamasis 
įrenginys, leidžiantis prisijungti prie interneto mobiliojo telefono ryšio tinklais

Rodiklis yra skirtas išsiaiškinti, kiek įmonių savo darbuotojams suteikia nešiojamus įrenginius, kurie leidžia 
(pagal sutartį / abonementą) naudotis mobiliuoju ryšiu su internetu. Įrenginiai gali būti: nešiojamieji kompiu-
teriai, planšetiniai kompiuteriai, išmanieji telefonai ir visi kiti, naudojantys mobiliųjų telefonų tinklus. Mobi-
lusis ryšys su internetu reiškia ryšį per mobiliųjų telefonų tinklus (pav. 75.).

pav. 75. Įmonės, kurios įdarbino asmenis, kuriems verslo tikslais buvo suteiktas nešiojamas įrenginys, leidžiantis prisijungti 
prie interneto mobiliojo telefono ryšio tinklais (% nuo įmonių, 2021 m.). Šaltinis: Eurostat

· Daugiausiai įmonių, suteikiančių savo darbuotojams nešiojamus įrenginius, leidžiančius prisijungti 
prie interneto mobiliojo telefono ryšio tinklais veikia Kompiuterių, elektronikos ir optikos gaminių 
gamybos sektoriuje (C26) – 43 % Lietuvoje ir 34 % ES (penktas geriausias rezultatas Bendrijoje). 
Bendrijos vidurkį Lietuvoje taip pat lenkia Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir 
įrangą, gamybos sektorius (C24-25) – 21 % Lietuvoje ir 17 % ES.

· Likę Lietuvos apdirbamosios pramonės sektoriai atsilieka nuo ES rezultatų, o didžiausi skirtumai yra 
tarp:

o Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, kitos transporto įrangos gamybos 
(C29-30) – 12 % Lietuvoje ir 29 % ES; 

o Baldų gamybos ir kitos gamybos, mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo sektorius (C31-33) – 
15 % Lietuvoje ir 28 % ES;

o Kokso, rafinuotos naftos, chemijos ir pagrindinių farmacijos produktų, gumos ir plastikų, kitų 
nemetalinių mineralinių produktų gamybos sektorius (C19-23) – 19 % Lietuvoje ir 29 % ES;

o Niekur kitur nepriskirtos elektros įrangos, mašinų ir įrangos gamybos sektorius (C27-28) – 21 
% Lietuvoje ir 29 % ES.

5.10.2. Įmonės, naudojančios bet kokias IRT saugumo priemones

Kartu su vis didėjančiu įmonių skaitmeninio intensyvumo lygmeniu vis didesnę svarbą įgauna įvairių IRT 
sistemų sauga, siekiant užtikrinti duomenų ir informacinių sistemų vientisumą, autentiškumą, prieinamumą 
ir konfidencialumą. Rodikliu analizuojamos priemonės apima identifikavimą (galimybė identifikuoti sistemos 
vartotoją ar sistemoje veikiančią programą); autentifikavimą (procesas, kai nustatoma, ar vartotojas yra     
tikrai tas asmuo, kas sakosi esąs); autorizacija (procesas, kuris nustato, ką autentifikuotas vartotojas gali ir 
ko negali daryti tinkle) (pav. 76.). Nurodytiems tikslams gali būti panaudojamos šios priemonės:

· Stiprus slaptažodžio autentifikavimas (8 simboliai; didžiosios, mažosios raidės; skaičiai; specialieji 
simboliai);
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· Programinės įrangos (įskaitant operacines sistemas) atnaujinimas;

· Naudotojo identifikavimas ir autentifikavimas naudojant įmonės įdiegtus biometrinius metodus 
(pvz., remiantis pirštų atspaudais, balsu, veidu);

· Duomenų, dokumentų ar el. laiškų šifravimo būdai (informacija prieinama tik autorizuotam asme-
niui);

· Duomenų atsarginė kopija atskiroje vietoje (įskaitant atsarginę kopiją debesyje);

· Prieigos prie tinklo kontrolė (įrenginių ir vartotojų prieigos prie įmonės tinklo valdymas);

· VPN;

· IRT rizikos vertinimas, t. y. periodiškas IRT saugumo incidentų tikimybės ir pasekmių įvertinimas;

· IRT saugumo testai (pvz., skverbties testų atlikimas, saugos perspėjimo sistemos testavimas, saugos 
priemonių peržiūra, atsarginių sistemų testavimas).

pav. 76. Įmonės, kurios naudoja bet kokias IRT saugumo priemones (% nuo įmonių, 2019 m.). Šaltinis: Eurostat

· 100 % Niekur kitur nepriskirtos elektros įrangos, mašinų ir įrangos gamybos sektorius (C27-28) 
įmonių Lietuvoje nurodo, kad naudojosi bet kokiomis IRT saugumo priemonėmis. Lietuva pagal šią 
kategoriją dalinasi pirmą vietą su penkiomis valstybėmis. 

· Pagal analizuojamą rodiklį, dar keturi Lietuvos apdirbamosios pramonės sektoriai pasižymi geresni-
ais rodikliais, o du sektoriai atitinka Bendrijos vidurkį. 

· Nuo ES rezultato atsilieka šie sektoriai:

o Kokso, rafinuotos naftos, chemijos ir pagrindinių farmacijos produktų, gumos ir plastikų, kitų 
nemetalinių mineralinių produktų gamybos sektorius (C19-23) – 94 % Lietuvoje ir 96 % ES;

o Kompiuterių, elektronikos ir optikos gaminių gamybos sektorius (C26) – 92 % Lietuvoje ir 98 
% ES.

5.10.3. Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių apibendrinimas

· Interneto naudojimo ir saugumo kategorijoje pastebima, kad nors ir dauguma skirtingų apdirba-
mosios pramonės sektorių, lyginant su ES vidurkiais, savo darbuotojams suteikia mažiau nešiojamų 
įrenginių, leidžiančių prisijungti prie interneto mobiliojo ryšio, IRT saugumo priemonių naudojimo 
kontekste dauguma sektorių demonstruoja geresnius nei Bendrijos vidurkis rezultatus;

· Pagal abu šios kategorijos rodiklius, Bendrijos rezultatus lenkia Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, 
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išskyrus mašinas ir įrangą, gamybos sektorius (C24-25);

· Pagal abu šios kategorijos rodiklius, nuo Bendrijos rezultatų atsilieka Kokso, rafinuotos naftos, 
chemijos ir pagrindinių farmacijos produktų, gumos ir plastikų, kitų nemetalinių mineralinių 
produktų gamybos sektorius (C19-23).
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6. Technologijų taikymas                                   
pagal atskirus                 

apdirbamosios pramonės 
sektorius
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Toliau studijoje pristatomi tyrimo rezultatai pagal atskiras apdirbamosios pramonės kategorijas. Siekiant 
apibendrinti technologijų taikymo rezultatus, buvo pritaikyta tokia pati skaičiavimo metodologija, kaip ir 
skaičiuojant PSI rezultatus, tačiau į skaičiavimą nebuvo įtraukta kategorija Įgalinanti aplinka ir po šia kate-
gorija patenkančios sub-kategorijos ir rodikliai. Dėl šios priežasties skaičiavimuose buvo atsisakyta skirtingų 
kategorijų svorių, t. y. Įgalinanti aplinka (40 balų) bei Technologijų naudojimas (60 balų) ir vietoje to skaičia-
vimas buvo atliktas 100 balų skalėje. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad analizuojant skirtingų valstybių duomenis, dalis jų yra neprieinami, dėl to 
sunku pilnavertiškai įvertinti jų rezultatus. Siekiant išvengti pernelyg iškraipyto palyginimo tarp skirtingų 
šalių, į skaičiavimą buvo neįtrauktos tos valstybės ir jų rezultatai konkrečiose pramonės srityse, kurioms 
trūko 4 ir daugiau atskirų rodiklių. Dažniausiai naujausių duomenų trūko tokioms šalims kaip Belgija, Vokieti-
ja, Austrija, Suomija, Ispanija, Liuksemburgas. Atsižvelgiant į tai, kad dauguma šių valstybių bendrame PSI lenkė 
Lietuvos rezultatą Technologijų taikymo srityje, vertinant atskirų Lietuvos pramonės sričių rezultatus ne-
reikėtų stebėtis ganėtinai aukštomis Lietuvos pozicijomis, kurios esant geresniam duomenų prieinamumui, 
tikėtina, būtų reikšmingai žemesnės. 

Šiame kontekste vertinant Lietuvos pozicijas pagal tam tikras technologines sritis, taip pat verta atkreipti 
dėmesį į duomenų trūkumo problemą, kuri neleidžia objektyviai įvertinti Lietuvos rezultatų Bendrijos 
kontekste. Pvz. tam tikros valstybės 3D spausdintuvų naudojimo kategorijoje gali atsilikti nuo Lietuvos 
rezultatų, tačiau tai gali lemti situacija, kai iš 5 skirtingų šią kategoriją sudarančių rodiklių, bent 1 rodiklis 
yra neprieinamas, kas ir nulemia blogesnį šalies rezultatą. Dėl šios priežasties taip pat rekomenduojama 
Lietuvos rezultatus vertinti su tam tikru atsargumu.  

Visgi, būtina pabrėžti, kad Eurostat, nepriklausomai nuo to, ar pagal tam tikrus konkrečius rodiklius pateikia 
visų šalių duomenis, ar ne, vis tiek pateikia bendrą ES vidurkį, kurį sudaro visų šalių rezultatai (nepriklauso-
mai nuo to, ar jie pateikiami duomenų bazėje). Dėl šios priežasties Lietuvos rezultatą visais atvejais galima 
objektyviai palyginti su Bendrijos vidurkiais ir taip įvertinti šalies padėtį tarptautiniame kontekste. 
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lentelė 5. Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių palyginimas su ES: % įmonių, kurios naudoja specifines technologijas 
(žalsva – rezultatas didesnis; geltona – rezultatas lygus; raudona – rezultatas mažesnis). Šaltinis: Eurostat 

lentelė 6. Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių palyginimas su ES: rodiklių kiekis, pagal kuriuos šalies pramonė lenkia, 
atitinka ar atsilieka lyginant Bendrijos vidurkį. Šaltinis: Eurostat atitinka ar atsilieka lyginant Bendrijos vidurkį. Šaltinis: Eurostat
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6.1. Maisto, gėrimų ir tabako sektorius (C10-12)

Maisto, gėrimų ir tabako sektorius (C10-12) yra viena didžiausių apdirbamosios pramonės sektorių Lietu-
voje. 2020 m. šalyje jį sudarė 1027 įmonės (12 % apdirbamosios pramonės įmonių), o mažiau nei pusė, 
t. y. 418 įmonių įdarbino 10 ir daugiau darbuotojų. Visgi, absoliuti dauguma, t. y. net 939 šio sektoriaus 
įmonių veikia maisto produktų gamybos srityje (388 įmonės turi 10 ir daugiau darbuotojų). 2020 m. visos 
šio sektoriaus įmonės šalyje įdarbino apie 39,5 tūkst. darbuotojų, o tai sudaro apie 19 proc. visų pramonėje 
dirbančių asmenų. Verta atkreipti dėmesį ir į tai, kad sektoriaus gamybos apimtys pastaruosius keletą metų 
pastoviai auga, o 2021 m. jos sudarė €3,66 mlrd. (18,1 % pramonės gamybos apimčių, neįskaičiuojant Kokso 
ir rafinuotų naftos produktų gamybos). Didelės gamybos apimtys nulėmė tai, kad2020 m. sektorius sudarė 
3,9 % Lietuvos BVP. Visgi, nepaisant sektoriaus dydžio ir svarbos Lietuvoje, įmonių produktyvumas beveik 
dvigubai atsilieka nuo Bendrijos rezultatų: 

· maisto pramonės produktyvumas siekia €21,1 tūkst. (ES apie €42,7 tūkst.)

· gėrimų pramonės produktyvumas siekia €41,3 tūkst. (ES apie €83,4 tūkst.).

Tarptautinėje konkurencinėje erdvėje veikiančios Lietuvos maisto, gėrimų ir tabako sektoriaus įmonės priva-
lo atliepti sektorių veikiančius pokyčius. Pirmiausiai, sektoriuje vis labiau įsigali išmanus maisto apdorojimas 
ir su tuo susijusios tendencijos, kurios daugiausiai yra įgalinamos diegiant pažangias gamybos technologi-
jas, IoT, sensorius, robotikos sprendimus ir kitas technologijas, kurios padeda pakeisti maisto apdirbimo 
procesus. Įvairių technologijų taikymo sritys apima visą šios srities pramonę, nuo mėsos ir žuvies iki pieno 
produktų ar gėrimų, o technologijos gali būti pritaikomos siekiant efektyviau valdyti resursus, automatizuoti 
gamybos procesą naudojant robotus (pvz. įmonės naudoja robotines rankas, kurios padeda pjaustyti mėsą), 
pritaikyti išmanųjį pakavimą.

Technologinė plėtra bei besikeičiantys vartotojų poreikiai taip pat lemia ir tai, kad šiame sektoriuje vis la-
biau auga reikalavimai saugai ir kokybei. Technologijų naudojimas gali užtikrinti maisto ar gėrimų gamybos 
proceso stebėseną, siekiant identifikuoti nepageidaujamus produkto požymius ar valant bei dezinfekuo-
jant įrenginius. Įvairių sensorių naudojimas šiuose procesuose yra ypač aktualus, pavyzdžiui stebint tam 
tikrų maisto produktų temperatūrą (pvz. užšaldyti maisto produktai, kuriems yra būtina palaikyti tam tikrą         
temperatūros lygį). Be to, technologijos padeda tvarkytis su ribotais ištekliais ir prisideda prie maisto švaisty-
mo bei nuostolių mažinimo. Maisto saugos kontekste, technologijos padeda pasiekti tokius tikslus kaip: 
veiksmingos ir atsparios gamybos ir platinimo užtikrinimas, atliekų mažinimas ir saugių bei reikalavimus 
atitinkančių produktų pristatymas. Efektyvus logistikos procesų sutvarkymas maisto bei gėrimų pramonėje, 
kartu su pokyčiais rinkoje, taip pat tampa vis svarbesniu aspektu.34

pav. 77. Maisto, gėrimų ir tabako sektorius (C10-12): skaitmeninių technologijų naudojimo indeksas. Šaltinis: Sudaryta       
autorių35

34 European Commission, „Technological trends in the agri-food industry“. 2020 m. <https://ati.ec.europa.eu/reports/sectoral-watch/techno-
logical-trends-agri-food-industry> 
35 Grafikas neapima šių valstybių: Belgija, Bulgarija, Čekija, Vokietija, Graikija, Ispanija, Liuksemburgas, Austrija, Suomija
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· Skaitmeninių technologijų taikymo srityje Lietuvos maisto, gėrimų ir tabako sektorius lenkia ES 
rezultatą. Pagal prieinamus duomenis, Lietuva rikiuojasi Bendrijos viduryje, surinkusi 39,3 balus.           
Geriausią sektoriaus rezultatą Europoje demonstruoja Nyderlandai, kurie stipriai pirmauja, lyginant 
su kitomis šalimis. 

· Lietuvos maisto, gėrimų ir tabako sektoriaus įmonės Bendrijos rezultatus lenkia pagal 13 skirtingų 
rodiklių; pagal 8 rodiklius atsilieka; pagal 6 rodiklius rezultatas yra lygus.

· Pagal prieinamus duomenis, Europos kontekste Lietuvos maisto, gėrimų ir tabako sektorius geriau-
sius rezultatus demonstruoja pagal dvi technologines sritis:

o Dalinimasis informacija elektroniniu būdu įmonės viduje – 1 vieta;

o Integracija su tiekėjais/klientais, tiekimo grandinės valdymas – 2 vieta;

· Robotikos, elektroninės komercijos ir interneto naudojimo bei saugumo srityse Lietuva atsilieka nuo 
Bendrijos vidurkių, tuo tarpu likusiose technologijų naudojimo srityse Lietuvos maisto, gėrimų ir 
tabako sektorius lenkia Bendrijos rezultatus.

· Prastas sektoriaus rezultatas yra pasiektas robotikos srityje – pagal prieinamus duomenis sektorius 
užima tik 15 vietą;

· Prasčiausias rezultatas sektoriuje buvo pasiektas pagal kategoriją Interneto naudojimas ir saugumas 
– 17 vieta.

6.2. Tekstilės, drabužių, odos ir susijusių gaminių gamybos sektorius 
(C13-15)

Tekstilės, drabužių, odos ir susijusių gaminių gamybos sektorius (C13-15) Lietuvoje pagal įmonių kiekį taip 
pat yra vienas iš didžiausių. Sektorių šalyje 2020 m. sudarė 1040 įmonių (12 % pramonės įmonių), o 343 iš 
jų įdarbino 10 ir daugiau darbuotojų. Drabužių siuvimo (gamybos) sektorius yra didžiausia šio sektoriaus 
subkategorija – 702 įmonės (226 įmonės įdarbina 10 ir daugiau darbuotojų). Nors sektorius įmonių kiekiu 
yra labai panašus į maisto, gėrimų ir tabako sektorių, darbuotojų skaičius jame yra kur kas mažesnis. 2020 
m. duomenimis sektoriuje dirbo 22,9 tūkst. darbuotojų (11 % pramonės darbuotojų). Analizuojant gamybos 
apimtis, pastebima, kad sektorius, nepaisant didelio įmonių skaičiaus, nepasižymi didelėmis gamybos apim-
timis. Skirtingai nei maisto, gėrimų ir tabako sektorius, analizuojamo sektoriaus gamybos apimtys COVID-19 
pandemijos metu smuko, tačiau jau 2021 m. atsigavo ir pasiekė €0,99 mlrd. (4,9 % pramonės gamybos 
apimčių, neįskaičiuojant Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamybos). Visa tai lemia, kad sektoriaus indė-
lis į Lietuvos BVP 2020 m. siekė 1,2 %. Analizuojant Lietuvos tekstilės, drabužių ir odos sektoriaus įmonių 
produktyvumą Bendrijos kontekste 2019 m., yra pastebimas didelis atsilikimas, kuris siekia apie 2-4 kartus:

· Tekstilės pramonės produktyvumas siekia €16,5 tūkst. (€39,9 tūkst. ES);

· Drabužių siuvimo (gamybos) pramonės produktyvumas siekia €10,7 tūkst. (€24,7 tūkst. ES);

· Odos ir odos dirbinių gamybos pramonės produktyvumas siekia €8,4 tūkst. (€37,8 tūkst. ES).

Aptariamas sektorius pastaruosius metus Europoje augo dėl intensyvėjančios skaitmeninės transformaci-
jos procesų, kurie buvo skatinami augančios vartotojų paklausos personalizuotiems produktams; daiktų in-
terneto programomis grįstų tekstilės gamybos įrenginių prijungimo galimybių augimo; didesnio gamybos 
bei logistikos procesų automatizavimo. Įvairios technologinės inovacijos ir nauji verslo modeliai sektoriaus      
verslams atveria naujas verslo plėtros galimybes. Be to, įvairios medžiagų inovacijos taip pat yra vis plačiau 
taikomos analizuojamoje pramonėje, siekiant pagerinti produkcijos savybes, tokias kaip audinio minkštu-
mas, ilgaamžiškumas ir laidumas orui, atsparumas vandeniui, atsparumas ugniai, antimikrobinės savybės 
ir pan. Visa tai įgalina gamintojus savo kuriamiems produktams suteikti naujų ar išskirtinių savybių. Visgi, 
inovatyvių produktų gamyba yra įgalinama įvairių technologinių sprendimų:
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· IoT integracija į produktus atveria galimybę kurti e-tekstilės gaminius, skirtus kūno funkcijoms stebė-
ti, taip pat įgalinti komunikaciją, duomenų perdavimą, aplinkos stebėseną ir daugelį kitų pritaikymo 
sričių. IoT naudojimas sektoriuje taip pat suteikia potencialą dar labiau automatizuoti gamybos pro-
cesus, nuspėjamumo galimybes gamyboje bei įrangos priežiūros srityje. IoT taip pat atveria galimy-
bes sektoriaus įmonėms pritaikyti naujus verslo modelius. 

· 3D spausdinimo technologija suteikia analizuojamai pramonei galimybę eksperimentuoti su naujo-
viškomis medžiagomis ir jų deriniais. Ši technologija taip pat gali tapti svarbiu tvarios tekstilės gamy-
bos plėtros pagrindu. 3D spausdintuvai gali efektyviau panaudoti perdirbamas medžiagas gamybos 
etape, o tai padeda pasiekti beatliekės gamybos tikslų.

· DI kontekste, sektoriaus įmonės taiko kompiuterinio matymo technologiją audinių modelių                      
atpažinimui ir audinių spalvų derinimui. DI taip pat sumažina laiką, reikalingą audinio kokybei pa-
tikrinti, ir taupo išlaidas. Visgi, technologijai plėtojantis, ateityje yra numatoma ir kur kas daugiau 
technologijos pritaikymo galimybių sektoriuje, pvz. DI pritaikymas stebėti analizuojamo produkto 
defektus ar išmatuoti audinio susiraukšlėjimo lygį; mašininis mokymasis, skirtas optimizuoti atsargas 
ir tiekimo grandinės valdymą; DI algoritmai identifikuoti gamybos proceso spragas ir jas patobulinti.

· Papildyta ar virtualioji realybė gali būti naudojama pačiame gamybos procese ar siekiant atlikti 
įrenginių techninę priežiūrą, įrenginių nesustabdant ir neišardant. Technologija taip pat gali padėti 
optimizuoti medžiagų sunaudojimą ir sumažinti atliekų kiekį naudojant skaitmeninius, o ne fizinius 
produktų pavyzdžius/prototipus.36

pav. 78. Tekstilės, drabužių, odos ir susijusių gaminių gamybos sektorius (C13-15): skaitmeninių technologijų naudojimo 
indeksas. Šaltinis: Sudaryta autorių37

· Pagal prieinamus duomenis, Tekstilės, drabužių, odos ir susijusių gaminių gamybos sektorius len-
kia ES rezultatą. Lietuvos sektorius surinko 37,1 balus ir beveik 7 balais lenkia Bendrijos rezultatą.      
Geriausius rezultatus šioje apdirbamosios pramonės kategorijoje demonstruoja Nyderlandai, Švedija 
ir Danija, kurie surinko tarp 59 ir 60 balų.

· Lietuvos tekstilės, drabužių, odos ir susijusių gaminių gamybos sektorius Bendrijos vidurkius lenkia 
pagal 14 skirtingų rodiklių; pagal 6 rodiklius sektorius atsilieka; pagal 7 rezultatas yra lygus.

· Pagal prieinamus duomenis, geriausius rezultatus Bendrijos kontekste analizuojamas sektorius 
demonstruoja šiose srityse:

o Integracija su tiekėjais/klientais, tiekimo grandinės valdymas – 3 vieta;

o Didžiųjų duomenų analizavimas – 5 vieta;

· Analizuojant pagal technologines kategorijas, Lietuva nuo Bendrijos rezultatų atsilieka trijose srityse:

36 European Commission, „Technological trends in the textiles industry“. 2021 m. <https://ati.ec.europa.eu/reports/sectoral-watch/technologi-
cal-trends-textiles-industry> 
37 Grafikas neapima šių valstybių: Belgija, Bulgarija, Vokietija, Graikija, Suomija, Ispanija, Liuksemburgas, Malta, Austrija
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o 3D spausdinimas;

o Daiktų internetas;

o Dirbtinis intelektas;

· Santykinai prasčiausia padėtis pagal prieinamus duomenis Bendrijos kontekste yra pagal 3D spaus-
dinimo naudojimą įmonėse – Lietuva užima 13 vietą; elektroninę komerciją – 11 vietą.

6.3. Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, 
gamybos sektorių (C16-18)

Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamybos sektorių (C16-18) Lietuvoje su-
daro 1647 įmonės (19 % pramonės įmonių), iš kurių 727 yra mažos, vidutinės ir didelės įmonės. Didžiausia        
aptariamo sektoriaus subkategorija yra Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, 
gamybos; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamybos sektorius – 1201 įmonė (386 turi 10 ir daugiau 
darbuotojų). Sektoriaus įmonės 2020 m. įdarbino 27,6 tūkst. darbuotojų, o darbuotojų generuojamos gamy-
bos apimtys 2021 m. pasiekė €2,44 mlrd. (12 % pramonės gamybos apimčių). 2020 m. sektoriaus indėlis į 
Lietuvos BVP siekė 2,3 %. Visgi, analizuojant sektorių darbo produktyvumo atžvilgiu, Lietuvoje jis stipriai 
atsilieka nuo Bendrijos rezultatų:

· Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamybos; gaminių iš šiaudų ir pyni-
mo medžiagų gamybos sektoriaus produktyvumas siekia €16,7 tūkst. (€39,3 tūkst. ES);

· Popieriaus ir popieriaus gaminių gamybos sektoriaus produktyvumas siekia €34,1 tūkst. (€76,2 tūkst. 
ES);

· Spausdinimo ir įrašytų laikmenų tiražavimo sektoriaus produktyvumas siekia €23,4 tūkst. (€41,4 
tūkst. ES).

Medienos ir medinių produktų gamybos pramonė kartu su skaitmeninių technologijų iškilimu vis didesnį 
dėmesį skiria individualizuotos produkcijos gamybai, teikiant įvairių dizainų produkciją. Technologinės nau-
jovės taip pat įgalina efektyvesnę gamybą, tuo pat metu gerinant produkcijos kokybę. Medienos gaminių 
pramonėje dideles pritaikomumo galimybes turi įvairių sensorių ir dirbtinio intelekto panaudojimas bei 
mašininis mokymasis. Mediena yra apdirbama naudojant įvairiausius procesus, tokius kaip pjaustymas, fre-
zavimas, formavimas, lupimas, presavimas, džiovinimas, klijavimas ar dažymas, todėl yra ypač svarbu stebėti 
įvairias apdirbamų medžiagų savybes (drėgnumas, tankis ar pan.), siekiant kuo geresnės produkcijos koky-
bės ar siekiant išvengti galimų defektų.

Popieriaus apdirbimo ir gamybos sektorius taip pat naudojasi skaitmeninimo teikiamomis galimybėmis. 
Šiame sektoriuje pastaraisiais metais ypač sumažėjo standartinio popieriaus, naudojamo spausdinimui, pa-
klausa dėl augančių internetinės prekybos ir vartojimo internetu apimčių, tačiau išaugo popieriaus ir kartono, 
kuris naudojamas elektroniniams užsakymams įgyvendinti, paklausa. Pritaikydami skaitmeninius sprendi-
mus verslai, veikiantys šiame sektoriuje, tampa efektyvesni ir labiau prisitaikantys prie kliento poreikių bei 
gali pasiūlyti individualizuotus sprendimus, tuo pačiu išlaikant gamybos efektyvumą. Naudojant sensorius, 
popieriaus apdirbimo ir gamybos įmonės gali tikrinti gamybai naudojamus įrenginius tiek siekiant išvengti 
jų gedimo, ko rezultatas būtų gamybos prastovos, tiek ir siekiant įvertinti įrangos veikimo nuokrypius, už-
tikrinant optimalią gaminių kokybę. Sensoriai ir duomenų analizė taip pat padeda įmonėms geriau valdyti 
gamybai reikalingas medžiagas ar efektyviau įgyvendinti užsakymus.38

38 Advanced Technology Services, „Digital Transformation And The Future Of The Paper Industry“. <https://www.advancedtech.com/blog/
digital-transformation-of-paper-manunfacturing> 
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pav. 79. Medienos bei medienos ir kamštienos gamininių, išskyrus baldus, gamybos sektorius (C16-18): skaitmeninių tech-
nologijų naudojimo indeksas. Šaltinis: Sudaryta autorių39

· Pagal skaitmeninių technologijų naudojimą, Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus 
baldus, gamybos sektorius praktiškai atitinka ES vidurkį. Bendrijoje pirmauja Danija;

· Analizuojamas sektorius pagal 10 skirtingų rodiklių lenkia Bendrijos vidurkį; pagal 12 yra atsiliekama; 
pagal 5 rezultatas yra lygus;

· Geriausius rezultatus Lietuva demonstruoja pagal šias technologines kategorijas:

o Integracija su tiekėjais/klientais, tiekimo grandinės valdymas – 3 vieta;

o Dirbtinis intelektas – 5 vieta;

· Analizuojamas sektorius net pagal 6 technologines sritis atsilieka nuo Bendrijos vidurkių, t.y.          
Dalinimasis informacija elektroniniu būdu įmonės viduje; Didieji duomenys; 3D spausdinimas; Robo-
tika; Daiktų internetas; Interneto naudojimas ir saugumas;

· Žemiausi Lietuvos rezultatai, pagal prieinamus duomenis, yra pasiekti šiose technologinėse kategori-
jose:

o Robotika – 15 vieta;

o Didieji duomenys – 14 vieta.

6.4. Kokso, rafinuotos naftos, chemijos ir pagrindinių farmacijos 
produktų, gumos ir plastikų, kitų nemetalinių mineralinių produktų 
gamybos sektorius (C19-23)

Kokso, rafinuotos naftos, chemijos ir pagrindinių farmacijos produktų, gumos ir plastikų, kitų nemetalinių 
mineralinių produktų gamybos sektorius yra išskirtinai platus ir apima ganėtinai skirtingas sritis bei veiklas, 
tačiau EK naudojamoje klasifikacijoje jis yra bendras. Apjungtame sektoriuje Lietuvoje 2020 m. veikė 928 
įmonės (326 įdarbino 10 ir daugiau darbuotojų), tačiau didžioji dauguma jų atstovavo du sektorius, t. y. Gu-
minių ir plastikinių gaminių gamybos (341 įmonės, iš kurių 152 turi 10 ir daugiau darbuotojų) ir Kitų nemeta-
lo mineralinių produktų gamybos (430 įmonių, iš kurių tik 112 įdarbina 10 ir daugiau darbuotojų). Sektorius 
bendrai Lietuvoje įdarbina apie 23,9 tūkst. darbuotojų (nėra duomenų, kiek įdarbina Kokso ir rafinuotų 
naftos produktų gamybos ir Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybos 
sektoriai). Tai sudaro apie 11 proc. pramonės darbuotojų. Pagal gamybos apimtis analizuojamas sektorius 
pagamina pramonės produkcijos, kurios vertė siekia apie €5,36 mlrd. (27 proc. pramonės gamybos apimčių), 
tačiau net €3,3 mlrd. (61 %) generuoja vien tik Chemikalų ir chemijos produktų gamybos sektorius. Visas 
Kokso, rafinuotos naftos, chemijos ir pagrindinių farmacijos produktų, gumos ir plastikų, kitų nemetalinių 
mineralinių produktų gamybos sektorius Lietuvoje generuoja apie 4.8 % šalies BVP, tačiau dėl didelių gamy-

39 Grafikas neapima šių valstybių: Belgija, Bulgarija, Graikija, Vokietija, Ispanija, Kroatija, Liuksemburgas, Austrija, Suomija
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bos apimčių vien tik Chemikalų ir chemijos produktų gamybos sektorius sukuria apie 2.5 % BVP. Visgi, pagal 
prieinamus duomenis, daugumos šio sektoriaus įmonių produktyvumas atsilieka nuo Bendrijos rezultatų:

· Chemikalų ir chemijos produktų gamybos sektoriaus produktyvumas siekia €95,6 tūkst. (apie €90,8 
tūkst. ES);

· Guminių ir plastikinių gaminių gamybos sektoriaus produktyvumas siekia apie €29,6 tūkst. (€52,9 
tūkst. ES);

· Kitų nemetalo mineralinių produktų gamybos sektoriaus produktyvumas siekia €23,8 tūkst. (€60,6 
tūkst. ES).

Analizuojant, kaip ateityje turėtų keistis šis platus sektorius, būtina išskirti atskiras kategorijas. Pavyzdži-
ui, chemijos sektoriuje, kaip ir kitose apdirbamosios pramonės srityse, skaitmeninimas turi prisidėti prie 
gamybos veiklų ir verslo procesų valdymo efektyvumo didinimo. Visgi, sektoriuje vis didesnis dėmesys bus 
skiriamas tvarumo temai. Chemijos pramonė yra stipriai priklausoma nuo iškastinių išteklių bei naudoja daug 
įvairių pavojingų medžiagų, kurių kainos nėra pastovios. Tuo pačiu, dauguma chemijos pramonės įmonių 
susiduria su didelėmis energijos sąnaudomis, dėl ko įmonėms vis svarbiau kiek įmanoma labiau sumažinti at-
liekų kiekį (kuo procesai efektyvesni, tuo mažesnės energijos sąnaudos ir tuo mažiau žaliavų yra iššvaistoma). 
Atsižvelgiant į tai, įmonės vis labiau pritaiko skaitmenines technologijas, tokias kaip DI ar IoT bei sprendimus, 
tokius kaip kaip skaitmeniniai dvyniai ar numatoma priežiūra, siekiant mažinti išteklių naudojimo apimtis bei 
taršą. Technologijų naudojimas taip pat kuria vis didesnę paklausą žiedinės ekonomikos pritaikymui šiame 
sektoriuje. Galiausiai, gamybos proceso skaitmeninimas leidžia stebėti gamybos procesą bei produkciją, o tai 
yra labai aktualu siekiant atitikti įvairius saugos, taršos bei kitų sričių reikalavimus ir standartus.40

Su chemijos pramone stipriai susiję gumos bei plastikų gamybos sektoriai taip pat yra formuojami įvairių 
pokyčių. Iš vienos pusės, sektorius yra stipriai keičiamas veiksnių, susijusių su medžiagomis, pvz. ekologiškais 
bio-plastikais, plastikais, kuriuose yra įterpti radijo dažnio įrenginiai perduoti informacijai ar plastikais, kurie 
yra derinami su nanotechnologijomis, siekiant jiems suteikti išskirtinių savybių (pvz. atsparumas šilumai, 
įlenkimams, įbrėžimams ir pan.). Iš kitos pusės, įmonėse yra pritaikoma vis daugiau technologinių sprendimų. 
Adityvi gamyba yra vis plačiau taikoma gaminant sudėtingus komponentus ar individualizuotas prekes. Tokio 
tipo gamyba, atsižvelgiant į pokyčius medžiagų srityje, taip pat vis labiau pritaikoma kuriant naujus modelius 
ar prototipus. Galiausiai, technologijos taip pat tarnauja siekiant sumažinti prastovas, stebėti įrenginius ir 
numatyti galimus gedimus. Pavyzdžiui, daugumoje termoplastinių procesų polimerai yra išlydomi, o vėliau, 
naudojant įvairius procesus, suformuojami į reikiamas formas, taigi, jei mašinos netikėtai sustoja, įmonėms 
tai reiškia didelius nuostolius.41

pav. 80. Kokso, rafinuotos naftos, chemijos ir pagrindinių farmacijos produktų, gumos ir plastikų, kitų nemetalinių mineralinių 
produktų gamybos sektorius (C19-23): skaitmeninių technologijų naudojimo indeksas. Šaltinis: Sudaryta autorių42

40 Lyat Avidor Peleg, „Digital Transformation & Industry 4.0 in the Chemical Industry“. 2021 m. <https://www.precog.co/blog/digital-transfor-
mation-industry-4-0-in-the-chemical-industry>
41 PAMELA MONDLIWA, LORENZA MONACO, „DIGITAL TRANSFORMATION OF THE PLASTIC PRODUCTS FACTORY“. 2020 m. 
<https://www.competition.org.za/ccred-blog-digital-industrial-policy/2020/4/21/digital-transformation-of-the-plastic-products-factory> 
42 Grafikas neapima šių valstybių: Belgija, Bulgarija, Graikija, Austrija
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· Lietuvos Kokso, rafinuotos naftos, chemijos ir pagrindinių farmacijos produktų, gumos ir plastikų, 
kitų nemetalinių mineralinių produktų gamybos sektorius demonstruoja šiek tiek prastesnius rezul-
tatus skaitmeninių technologijų naudojimo kontekste, lyginant su ES. Geriausius rezultatus analizuo-
jamame apdirbamosios pramonės sektoriuje pasiekė Danija;

· Pagal 12 atskirų technologijų naudojimo rodiklių analizuojamas sektorius Lietuvoje Bendrijos rezul-
tatą lenkia; pagal 13 rodiklių – atsilieka; pagal 5 rodiklius rezultatas yra lygus;

· Geriausius rezultatus Lietuva demonstruoja pagal technologines kategorijas Integracija su tiekėjais/
klientais, tiekimo grandinės valdymas (3 vieta) bei Debesų kompiuterija (5 vieta);

· Pagal 4 atskirtas technologines kategorijas Lietuva atsilieka nuo Bendrijos rezultatų:

o 3D spausdinimas;

o Robotika;

o Elektroninė komercija;

o Interneto naudojimas ir saugumas; 

· Ypač prastus rezultatus šiame sektoriuje įmonės demonstruoja pagal 3D spausdinimo ir Robotikos 
technologijų naudojimą. Lietuva pagal prieinamus duomenis užima atitinkamai tik 23 ir 22 vietas.

6.5. Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, 
gamybos sektorius (C24-25)

Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamybos sektorius (C24-25) Lietuvoje api-
ma 1023 įmones (12 % pramonės įmonių), tačiau tik 340 jų yra mažos, vidutinės ir didelės įmonės. Be to, 
verta pažymėti, kad dauguma sektoriaus įmonių priklauso Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, 
gamybos sektoriui, t. y. net 995 (332 įdarbina 10 ir daugiau darbuotojų). Sektoriaus įmonės Lietuvoje įdar-
bina apie 17 tūkst. darbuotojų (apie 8 % darbuotojų visoje pramonėje), o jų gamybos apimtys siekia apie 
€1,38 mlrd. (apie 7 % pramonės gamybos apimčių) – produkcijos už €1,35 mlrd. pagamina vien tik Metalo 
gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamybos sektorius. Sektoriaus indėlis į Lietuvos BVP siekia apie 1,3 
%. Visgi, kaip ir dauguma skirtingų Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių, analizuojamas sektorius taip 
pat stipriai atsilieka pagal produktyvumo rodiklį:

· Pagrindinių metalų gamybos sektoriaus produktyvumas Lietuvoje siekia €14,1 tūkst. (apie €65,9 
tūkst. ES);

· Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamybos sektoriaus produktyvumas siekia €22,8 
tūkst. (apie €43,9 tūkst. ES).

Metalų apdirbimo pramonėje vyksta ženklūs pokyčiai, augant aukštos kokybės precizinių metalų paklausai. 
Visgi, šiame kontekste yra svarbu naudoti robotikos, dirbtinio intelekto ar daiktų interneto technologijas, 
įmonės resursų planavimo sistemas, kurios padeda pasiekti šių tikslų:

· Sektoriaus įmonės technologijų pagalba tampa kur kas efektyvesnės. Pvz. skaičiuojama, kad per tą 
patį laiką robotai šiame sektoriuje gali atlikti du ar tris kartus daugiau darbo nei žmonės. Didesnis 
efektyvumas reiškia, kad gamintojai gali įvykdyti daugiau užsakymų su tais pačiais darbuotojais ir 
ištekliais, kuriuos turi dabar. Kai darbo rinka yra įtempta, o klientų paklausa nenuspėjama, tai su-
teikia reikšmingus privalumus sektoriaus įmonėms.

· Technologijų naudojimas padeda pasiekti nuosekliai aukštą produkcijos kokybės lygį. Įvairių tech-
nologijų pagalba, metalą kiekvieną kartą galima apdoroti vienodai (su tam tikra nedidele paklaida).
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· Metalo apdirbimo darbas taip pat gali būti pavojingas, nešvarus ir pasikartojantis, kas gali lemti 
darbuotojų nuovargį, to rezultatas – mažesnis efektyvumas ar tikslumas. Automatizacija gali padėti 
sumažinti pasikartojančių judesių, kuriuos turi atlikti darbuotojai, kiekį. Pavyzdžiui, tam tikri robotai 
gali pernešti apdirbamą metalą iš vienos vietos į kitą, taip mažinant riziką, kad darbuotojas pavargs 
dėl nuolatinio lenkimosi, kėlimo ir nešimo.

· Įvairių sensorių naudojimas įmonėse padeda surinkti didelius duomenų kiekius apie darbo apimtis 
ir gamybos procesus. Gamybos stebėsena ir duomenų rinkimas leidžia stebėti metalo apdirbimo 
procesų klaidas (pvz. metalo pjovimo ar suvirinimo), o tai leidžia surasti trikdžius gamyboje, juos 
panaikinti ir išvengti jų ateityje.43

pav. 81. Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamybos sektorius (C24-25): skaitmeninių tech-
nologijų naudojimo indeksas. Šaltinis: Sudaryta autorių44

· Lietuvos pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamybos sektorius skait-
meninių technologijų naudojimo kontekste stipriai atsilieka nuo Bendrijos rezultatų.  Pirmas dvi vi-
etas dalinasi Suomija ir Švedija;

· Prastą Lietuvos rezultatą ES kontekste atspindi ir skirtingų technologijų naudojimo rodikliai: anali-
zuojamas sektorius Bendrijos rezultatus lenkia pagal 9 rodiklius; pagal 16 rodiklių Lietuva atsilieka; 
pagal du rodiklius rezultatas yra lygus;

· Aukščiausią pozicija Lietuva užima pagal daiktų interneto technologinę kategoriją – 5 vieta;

· Analizuojamas sektorius Lietuvoje nuo Bendrijos rezultatų atsilieka pagal 6 skirtingas technologines 
sritis:

o Dalinimasis informacija elektroniniu būdu įmonės viduje;

o Integracija su tiekėjais/klientais, tiekimo grandinės valdymas;

o Didieji duomenys;

o 3D spausdinimas;

o Robotika;

o Dirbtinis intelektas;

· Analizuojant prieinamus duomenis yra pastebima, kad Lietuva, pagal didžiųjų duomenų naudojimą, 
užima ypač žemas pozicijas (21 vieta); 3D spausdinimo naudojimą (25 vieta); robotiką (22 vieta).

43 MANUFACTURING TOMORROW, „Ways Automation Is Changing Metal Fabrication“. 2021 m. <https://www.manufacturingtomorrow.com/
story/2021/01/ways-automation-is-changing-metal-fabrication/16311> 
44 Grafikas neapima šių valstybių: Belgija, Bulgarija, Vokietija, Graikija, Malta
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6.6. Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektorius 
(C26)

Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektorių Lietuvoje sudaro 152 įmonės, (66 įmonės 
įdarbina 10 ir daugiau darbuotojų), kurios įdarbina apie 4,9 tūkst. darbuotojų. Atitinkamai tai yra tik 1,7 % 
pramonės įmonių ir 2.3 % pramonės sektoriaus darbo vietų. Visgi, nepaisant to, jog sektorius Lietuvoje yra 
ganėtinai mažas, atsižvelgiant į įmonių ir darbuotojų skaičių, gamybos apimtys metai iš metų nuosekliai auga 
ir 2021 m. pasiekė €0,93 mlrd. (apie 5 % pramonės gamybos apimčių), o sektoriaus indėlis į šalies BVP siekia 
apie 0,74 %. Visgi, sektorius, pagal prieinamus duomenis, atsilieka nuo Bendrijos rezultatų pagal produk-
tyvumą – atitinkamai €44,2 ir €65,8 tūkst. 

Kompiuterių, elektronikos ir optinių gaminių gamybos sektorius yra stipriai veikiamas naujausių                            
technologinių tendencijų ir duomenų ekonomikos iškilimo. Vis plačiau pritaikomi sensoriai, IoT įrenginiai, 
išmanieji tinklai, kibernetinis saugumas ir pan. yra įgalinami dideliais duomenų perdavimo atstumais, naudo-
jantis skirtingose vietose paskirstytais ir sujungtais ryšio įrenginiais. Sudėtingos sektoriaus vertės grandinės 
reikalauja vis didesnio mikroelektronikos sujungimo su programine įranga, taigi techninės ir programinės 
įrangos tampa vis labiau susietos. Technologiškai pažangi produkcijos gamyba šiame sektoriuje praktiškai 
neįmanoma be įvairių skaitmeninių technologijų naudojimo: 

· Industriniai robotai dažniausiai yra pritaikomi elektronikos komponentų gaminimo ir surinkimo pro-
cesuose, kurie reikalauja didelio tikslumo.

· DI taikymas įvairiose srityse sektoriaus įmonėms suteikia galimybę būti produktyvesnėms. Sek-
toriaus įmonės DI naudoja optimizuojant gamybos grafikų planavimą. DI taip pat padeda tobulinti 
elektroninio projektavimo procesus ir automatizavimą. Šios srities pramonės įmonės DI naudoja ir 
siekiant sumažinti produkcijos defektų kiekį, kad naujus gaminius būtų galima kuo greičiau pristatyti 
į rinką.

· Sektoriuje naudojama vis daugiau sensorių, kurie generuoja didelius duomenų kiekius, suren-
kamus iš įvairiai pritaikomų elektroninių prietaisų. Įvairūs sensoriai apdoroja duomenis iš skirtingų 
šaltinių, siekiant stebėti tokias gamyboje svarbias sritis kaip temperatūra ir drėgmė, vaizdai, garsai 
ir vibracija. Dideli duomenys taip pat leidžia analizuoti elektronikos gaminių kokybinius parametrus 
ir gedimų dažnius. 

· Virtuali/papildoma realybė padeda sektoriaus įmonėms kurti elektronikos gaminių dizainus ar 
perkelti sukurtą produkciją į virtualią realybę, taip įvairiems ekspertams suteikiant riekiamų žinių 
apie produktus, jų gamybą, taisymą ir pan.45

pav. 82. Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektorius (C26): skaitmeninių technologijų naudojimo           
indeksas. Šaltinis: Sudaryta autorių46

45 European Commission, „Electronics Sectoral Watch“. 2020 m. <https://ati.ec.europa.eu/reports/sectoral-watch/electronics-sectoral-watch>
46 Grafikas neapima šių valstybių: Belgija, Bulgarija, Graikija, Ispanija, Kipras, Liuksemburgas, Malta, Austrija, Portugalija, Slovėnija, Suomija
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· Lietuvos Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektorius skaitmeninių technologi-
jų taikymo kontekste šiek tiek lenkia Bendrijos rezultatą. Geriausią rezultatą ES kontekste šiame 
sektoriuje yra pasiekusi Danija.

· Gerą Lietuvos rezultatą šiame sektoriuje atspindi ir atskirų skaitmeninių technologijų naudojimą 
matuojančių rodiklių palyginimas. ES rezultatus šiame sektoriuje Lietuva lenkia pagal 14 pasirinktų 
rodiklių; pagal 12 yra atsiliekama; pagal 1 rodiklį rezultatas yra lygus.

· Analizuojamas Lietuvos sektorius, pagal prieinamus duomenis, geriausius rezultatus  demonstruoja 
pagal dvi technologijų taikymo sritis, t. y. 3D spausdinimas (5 vieta) bei Robotika (3 vieta).

· Pagal keturias technologines sritis analizuojamas sektorius Lietuvoje atsilieka nuo Bendrijos                     
rezultatų, t. y. Integracija su tiekėjais/klientais, tiekimo grandinės valdymas; Didieji duomenys; Dirb-
tinis intelektas; Interneto naudojimas ir saugumas.

· Pagal prieinamus duomenis, prasčiausius rezultatus Bendrijos kontekste Lietuvos kompiuterių,     
elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektorius pasiekė pagal dvi technologines kategorijas: Dirb-
tinis intelektas (17 vieta); Interneto naudojimas ir saugumas (16 vieta).

6.7. Niekur kitur nepriskirtos elektros įrangos, mašinų ir įrangos 
gamybos sektorius (C27-28)

Niekur kitur nepriskirtos elektros įrangos, mašinų ir įrangos gamybos sektorių Lietuvoje sudaro 290 įmonių 
(apie 3 % pramonės įmonių) (142 įmonės įdarbina 10 ir daugiau darbuotojų), o jose dirba apie 11,9 tūkst. 
darbuotojų (apie 6 % darbuotojų pramonėje). Sektoriaus gamybos apimtys 2021 m. generavo apie €1 mlrd., 
o jo indėlis į šalies BVP siekė apie 1 %. Visgi, sektoriaus įmonės atsilieka pagal produktyvumo rodiklius, ly-
ginant su Bendrijos šalimis:

· Elektros įrangos gamybos sektoriaus produktyvumas siekia €21,1 tūkst. (€63,6 tūkst. ES);

· Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamybos sektoriaus produktyvumas siekia €27,1 tūkst. 
(apie €58,7 tūkst. ES).

Analizuojamas sektorius yra skaitmeninės transformacijos epicentre. Sektoriaus įmonės gamina prideri-
namus (angl. tailored), skaitmeninius ir išmaniuosius produktus, todėl gamyboje yra naudojami novatoriški 
procesai, tokie kaip sujungta gamyba (angl. connected manufacturing), numatoma priežiūra ar inovatyvūs 
paslaugų modeliai. 

Sektoriaus skaitmeninė plėtra yra neįsivaizduojama be šių technologinių sprendimų taikymo:

· Tarptautinės robotikos federacijos duomenimis, mašinų ir įrangos gamybos sektorius 2018 m. buvo 
didžiausias robotus perkantis sektorius ir sudarė apie 10 % paklausos.

· DI technologijų naudojimas sektoriuje vis dar auga. DI naudojimas gaminant mašinas ir įrenginius 
šiuo metu dažniausiai pritaikomas vertės kūrimo grandinės stebėjime, pateikiant išsamius kieky-
binius rinkos duomenis ir sprendžiant įmonių strateginius iššūkius. Priežiūros įgyvendinimas yra vie-
na iš pagrindinių AI pritaikymo galimybių. Mašinų ir įrenginių gamintojai gali naudoti šią technologi-
ją gamybos efektyvumui didinti, sumažinant arba pašalinant neplanuotas prastovos laiką. Kokybės 
tikrinimas yra dar viena svarbi sritis. Mašininio mokymosi ir vaizdo atpažinimo pagalba galima au-
tomatizuoti mažų įrangos komponentų vizualinį patikrinimą ir gedimų aptikimą.

· Tikimasi, kad daiktų interneto pritaikymas sektoriuje turėtų augti. Pavyzdžiui, žemės ūkio skait-
meninimas grindžiamas naujų įrankių ir mašinų kūrimu bei naudojimu. IoT žemės ūkio mašinų 
ir įrenginių gamintojams leidžia įgalinti įvairius procesus, pradedant išmanių įrenginių valdymu 
nuotoliu ar duomenų surinkimą iš įvairių sričių, kur šie įrenginiai yra pritaikomi, ir baigiant nuoto-
liniu programinės įrangos atnaujinimu ar patobulinimu. Tokios paslaugos leidžia padidinti ūki-
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ninkavimo našumą, efektyviau naudoti techniką ir sumažinti rankų darbo poreikį.47

pav. 83. Niekur kritus nepriskirtos elektros įrangos, mašinų ir įrangos gamybos sektorius (C27-28): skaitmeninių technologijų 
naudojimo indeksas. Šaltinis: Sudaryta autorių48

· Lietuvos Niekur kitur nepriskirtos elektros įrangos, mašinų ir įrangos gamybos sektorius Bendrijos 
kontekste demonstruoja gerus rezultatus. Pagal prieinamus duomenis, Lietuva lenkia daugumą ES 
šalių ir tik minimaliai atsilieka nuo bendro vidurkio. Geriausius rezultatus analizuojamame sektoriuje 
demonstruoja Danija.

· Analizuojant pagal atskirus konkrečių technologijų naudojimą matuojančius rodiklius, pastebima, 
kad geresnius rezultatus Lietuvoje, lyginant su Bendrijos rezultatais, sektorius pasiekė pagal 11 ro-
diklių; pagal 13 rodiklių Lietuva atsilieka; pagal 3 rodiklius rezultatas yra lygus.

· Analizuojamas sektorius, pagal prieinamus duomenis, geriausius rezultatus demonstruoja šiose       
kategorijose:

o Integracija su tiekėjais/klientais, tiekimo grandinės valdymas – 1 vieta;

o Elektroninė komercija – 4 vieta;

o Dalinimasis informacija elektroniniu būdu įmonės viduje – 5 vieta;

· Pagal technologines kategorijas, analizuojamas sektorius nuo Bendrijos rezultatų atsilieka debesų 
kompiuterijos, didžiųjų duomenų, 3D spausdintuvų, robotikos ir daiktų interneto naudojime. 

· Pagal prieinamus duomenis, žemiausią (15 pozicija) analizuojamas sektorius užima pagal dvi tech-
nologines kategorijas, t. y. Didieji duomenys ir Robotika.

6.8. Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, kitos 
transporto įrangos gamybos sektorius (C29-30)

130 įmonių Lietuvoje yra priskiriamos Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, kitos trans-
porto įrangos gamybos sektoriui, o 68 iš jų įdarbina 10 ir daugiau darbuotojų. Taigi, šio sektoriaus įmonės 
Lietuvoje sudaro tik 1,5 % pramonės įmonių. Nepaisant to, kad šio sektoriaus įmonių Lietuvoje yra ganėti-
nai nedaug, jos įdarbina šiek tiek daugiau nei 10 tūkst. darbuotojų (5 % darbuotojų pramonėje). Ganėtinai 
nedidelis sektorius Lietuvoje pagal įmonių ir darbuotojų skaičių generuoja apie 4 proc. pramonės gamybos 
apimčių, t. y. apie €0,85 mlrd., o sektoriaus gamybos apimtys pastaruoju metu nuosekliai auga. Sektoriaus 
indėlį į Lietuvos ekonomiką 2020 m. sudarė 0,8 % BVP.  Visgi, sektoriaus indėlis į šalies ekonominį augimą 
nėra pilnai išnaudojamas, atsižvelgiant į žemą jo produktyvumą:

48 Grafikas neapima šių valstybių: Belgija, Bulgarija, Liuksemburgas, Malta, Austrija, Suomija, Ispanija
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· Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamybos sektoriaus produktyvumas siekia 
€18 tūkst. (€80,1 tūkst. ES);

· Kitų transporto priemonių ir įrangos gamybos sektoriaus produktyvumas siekia €30,5 tūkst. (€91,1 
tūkst. ES).

Sparti skaitmeninių technologijų plėtra lemia analizuojamo sektoriaus pokyčius. Inovacijos, susijusios su 
įvairiomis transporto priemonėmis ir jų komponentais leidžia skirtingų transporto priemonių sujungimą tin-
kle. Ši naujovė įgalina saugesnį ir patogesnį mobilumą bei naujas paslaugas, tokias kaip automatiniai pagalbos 
skambučiai, įvykus avarijai, įspėjimai apie pavojų realiu laiku, remonto diagnostika ir optimizuotas maršruto 
planavimas. Transporto priemonėse vis dažniau įrengiamos duomenis generuojančios sistemos: sumontuoti 
jutikliai, įdiegiami jutikliai, informacijos bei pramogų sistemos. Vis didesnis progresas taip pat pastebimas 
autonominio transporto srityje, vykstant sparčiam sensorių progresui kompiuterinio matymo, mašininio mo-
kymosi ir kitose srityse. Kartu su šiomis tendencijomis vystosi ir nauji verslo modeliai.  Pavyzdžiui, nuspė-
jamosios priežiūros ir automatinių programinės įrangos atnaujinimų kūrimas suteikia galimybę transporto 
priemonių savininkams teikti naujas paslaugas po pardavimo.

Visgi, visa tai būtų neįmanoma be technologinių pokyčių gamybos srityje, o analizuojamas sektorius yra 
vienas iš lyderiaujančių, pritaikant naujausias pažangias technologijas. Daugiau nei 25 % pridėtinės vertės 
augimo sektoriuje sukuria skaitmeninės naujovės, ypač automobilių projektavimo ir gamybos srityse.

· Daiktų interneto pritaikymas keičia tiek sektoriaus verslo modelius, tiek ir gamybos procesus. Tradi-
cinis sektoriaus susitelkimas į produkto gamybą gali būti perorientuotas į paslaugas ir patirtis, pvz. 
per sujungtas transporto priemones. Išmanios gamybos kontekste, įvairių renginių sujungimas bei 
išmanių sensorių pritaikymas yra vis plačiau taikomi šios pramonės įmonėse. 2020 m. atlikti skaičia-
vimai parodė, kad IoT naudojimas šioje pramonės srityje, didėjant našumui, galėtų sukurti papildo-
mus €142 mlrd. vertės iki 2023 m.

· Automatizuotų gamybos procesų poreikis skatina vis daugiau sektoriaus įmonių diegti įvairius robo-
tikos sprendimus. Tarptautinės robotikos federacijos (IFR) duomenimis, automobilių pramonė, su 
30 % robotų (123 439 vnt.), buvo didžiausias pasaulyje robotus diegęs pramonės sektorius 2018 m.

· Dirbtinis intelektas transformuoja tradicinį sektoriaus darbo pobūdį. DI technologijos, pvz. mašininis 
mokymasis arba gilusis mokymasis leidžia mašinoms atlikti panašias į žmogaus užduotis, derinant 
duomenis, algoritmus ir skaičiavimo galią, o tai leidžia tobulinti įvairius transporto priemonių ar jų 
dalių gamybos procesus. DI pagrįsti algoritmai gali padidinti įrangos prieinamumą ir taip sumažinti 
netikėto įrangos gedimo riziką. DI plėtra taip pat įgalina robotų plėtrą, taigi vis daugiau žmonių dir-
ba kartu su robotais, o tai leidžia didinti įmonių produktyvumą. DI paremti įrenginiai taip pat gali 
pagerinti produkcijos kokybę – defektus įrenginiai gali aptikti 90 % tiksliau nei žmonės. Galiausiai, 
technologijos padeda pagerinti tiekimo grandinės prognozes ir valdymą, taip sumažinti sąnaudas, 
susijusias su atsargomis, apie 20-50 proc.

· Kadangi sektoriaus įmonės gamina vis išmanesnius produktus, o pats gamybos procesas taip pat 
tampa vis labiau skaitmenizuotas, įmonės generuoja vis didesnius kiekius duomenų, kurie gali būti 
panaudojami įvairiais tikslais, pvz. siekiant pagerinti vartotojų patirtis, efektyvinti gamybos faktorių 
panaudojimą ir pan.

· Virtualią ir papildytą realybę sektoriaus įmonės naudoja tiek gamybos procesų tobulinimui, tiek 
išmaniųjų transporto priemonių naudojimui. Technologijos gali būti naudojamos nuotoliniams trans-
porto priemonių tikrinimo ir priežiūros procesams. Kitas pavyzdys yra papildytos realybės akinių, 
kurie padeda darbuotojams sėkmingai įgyvendinti gamybos procesus, naudojimas.49

49 European Commission, „Technological trends in the automotive industry“. 2020 m. <https://ati.ec.europa.eu/reports/sectoral-watch/techno-
logical-trends-automotive-industry> 
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pav. 84. Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, kitos transporto įrangos gamybos sektorius (C29-30): skait-
meninių technologijų naudojimo indeksas. Šaltinis: Sudaryta autorių50

· Pagal prieinamus duomenis, Lietuvos Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, ki-
tos transporto įrangos gamybos sektorius skaitmeninių technologijų taikymo srityje stipriai atsilie-
ka nuo ES rezultato ir bendrai yra vienas iš mažiausiai skaitmenizuotų visoje Bendrijoje. Geriausią         
rezultatą šiame sektoriuje yra pasiekusi Čekija.

· Prastą sektoriaus situaciją Lietuvoje atspindi ir atskiri technologijų naudojimo rodikliai. Bendrijos re-
zultatą analizuojamas sektorius lenkia pagal 9 rodiklius; pagal 16 yra atsiliekama; pagal 2 rezultatas 
yra lygus. 

· Prieinamų duomenų kontekste geriausius rezultatus analizuojamas sektorius demonstruoja pagal 
dvi kategorijas, t. y. Dalinimasis informacija elektroniniu būdu įmonės viduje (4 vieta) bei Debesų 
kompiuterija (5 vieta).

· Analizuojamas sektorius net pagal 7 skirtingas technologines kategorijas nesiekia Bendrijos vidurkių. 
Šios kategorijos yra: Integracija su tiekėjais/klientais, tiekimo grandinės valdymas; Didieji duomenys; 
3D spausdinimas; Robotika; Daiktų internetas; Dirbtinis intelektas; Interneto naudojimas ir saugumas.

· Atsižvelgiant į duomenų prieinamumą, labai žemas pozicijas sektorius užima pagal 3 technologines 
kategorijas:

o Pagal 3D spausdinimo ir Dirbtinio intelekto naudojimą sektorius užima tik 17 vietą;

o Pagal Interneto naudojimą ir saugumą sektorius tarp Bendrijos valstybių yra 16-tas;

o Robotikos technologijų naudojimo srityje sektorius užima 15 vietą. 

6.9. Baldų gamybos ir kitos gamybos, mašinų ir įrangos remonto ir 
įrengimo sektorius (C31-33)

Baldų gamybos ir kitos gamybos, mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo sektoriuje veikia 2451 įmonės, tačiau 
tik 565 iš jų įdarbina 10 ir daugiau darbuotojų. Atskiri šios apdirbamosios pramonės kategorijos sektoriai 
pagal įmonių kiekį yra vieni didžiausių visoje pramonės struktūroje: Lietuvoje veikia 1065 baldų gamybos 
įmonės; 725 įmonės, užsiimančios kita gamyba; 661 įmonės užsiima mašinų ir įrangos remontu bei įrengi-
mais. Didelis įmonių skaičius lemai ir tai, kad sektorius įdarbina net 46,8 tūkst. darbuotojų (apie 30 tūkst. iš 
jų dirba baldų gamybos srityje), o tai sudaro 22,5 % pramonės darbuotojų. Visgi, nepaisant didelio įmonių ir 
darbuotojų kiekio, sektoriaus gamybos apimtys yra ganėtinai nedidelės, lyginant su kitais, prieš tai aptartais 
sektoriais, 2021 m. jos sudarė tik apie €3,2 mlrd. (baldų gamybos pramonės gamybos apimtys siekė apie €2,1 
mlrd.) – tai sudaro 15,6 proc. pramonės gamybos apimčių. Sektoriaus indėlis į šalies BVP 2020 m. siekė apie 
3,6 %. Be to, reikia sektoriaus produktyvumo rodikliai atsilieka nuo Bendrijos rezultatų:

50 Grafikas neapima šių valstybių: Belgija, Bulgarija, Ispanija, Italija, Kipras, Liuksemburgas, Malta, Austrija, Slovėnija, Suomija
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· Baldų gamybos sektoriaus produktyvumas siekia €19,2 tūkst. (€32 tūkst. ES);

· Kita gamybos sektoriaus produktyvumas siekia €13,4 tūks.t (€55,6 tūkst. ES);

· Mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo sektoriaus produktyvumas siekia €26,1 tūkst. (€50,8 tūkst. 
ES).

Baldų gamybos srityje vis didesnę svarbą įgauna galimybė pagal kliento poreikius (angl. customization) pro-
dukciją gaminti didelėmis apimtimis, o šis poreikis auga dideliais tempais, kartu su modulinių baldų paklau-
sos augimu. Be to, įvairių skaitmeninių technologijų naudojimas įmonėms leidžia gaminti geresnės kokybės 
produkciją be papildomų kaštų ar gamybos vėlavimų. Šiam principui įgyvendinti dažniausiai naudojami 3D 
spausdintuvai, tačiau jie vis dar pritaikomi gaminant tik tam tikrus specifinius produktus. Augant produk-
cijos poreikiui gaminti vis įvairesnius gaminius pagal kliento poreikius, tikėtina, kad įmonės bus privers-
tos naudotis vis įvairesniais įrenginiais savo, gamybos linijose pritaikant naujus gamybos metodus. Be to,                  
daiktų internetas, tarpusavyje sujungdamas įvairius įmonėje vykdomus procesus, suteiks įmonėms daugiau         
lankstumo bei galimybių realiu laiku reaguoti į besikeičiančią produkcijos paklausą.51

pav. 85. Baldų gamybos ir kitos gamybos, mašinų ir įrangos remonto ir rengimo sektorius (C31-33): skaitmeninių technologijų 
naudojimo indeksas. Šaltinis: Sudaryta autorių52

· Lietuvos Baldų gamybos ir kitos gamybos, mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo sektorius skait-
meninimo srityje reikšmingai atsilieka nuo bendro ES rezultato. Geriausius rezultatus šioje srityje 
demonstruoja Malta.

· Pagal atskirus technologijų naudojimą matuojančius rodiklius, analizuojamas Lietuvos sektorius pa-
gal 8 rodiklius lenkia ES rezultatus; pagal 17 yra atsiliekama; pagal 2 rezultatas yra toks pat. 

· Lietuva tik pagal vienintelį rodiklį, t. y. Integracija su tiekėjais/klientais, tiekimo grandinės valdymas, 
yra tarp pirmų penkių valstybių pagal skirtingas technologines kategorijas ir užima 1 vietą.

· Net pagal 7 atskiras technologines kategorijas Lietuvos Baldų gamybos ir kitos gamybos, mašinų 
ir įrangos remonto ir įrengimo sektorius  atsilieka nuo Bendrijos rezultatų: Dalinimasis informacija 
elektroniniu būdu įmonės viduje; Debesų kompiuterija; Didieji duomenys; 3D spausdinimas; Robotika; 
Daiktų internetas; Interneto naudojimas ir saugumas. 

· Pagal prieinamus duomenis, sektorius prasčiausius rezultatus ES kontekste demonstruoja pagal šias 
technologines kategorijas:

o 3D spausdinimas – 17 vieta;

o Didieji duomenys bei Interneto naudojimas ir saugumas – 16 vieta;

o Robotika – 15 vieta. 

51 Brian Hoey, „Is the furniture industry ready for Industry 4.0?“. 2018 m. <https://blog.flexis.com/is-the-furniture-industry-ready-for-indus-
try-4.0>
52 Grafikas neapima šių valstybių: Belgija, Bulgarija, Vokietija, Graikija, Ispanija, Kroatija, Liuksemburgas, Austrija, Portugalija, Suomija, 
Švedija
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7. Skirtingų Lietuvos          
apdirbamosios pramonės 

sektorių palyginimas               
tarpusavyje
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Skirtingų apdirbamosios pramonės sektorių lyginimas technologijų naudojimo srityje turi tam tikrų trūkumų. 
Skirtingi apdirbamosios pramonės sektoriai dėl savo veiklos ypatybių yra imlesni konkrečioms technologijos 
ar jų deriniams, lyginant su kitais, todėl tai neleidžia pilnavertiškai įvertinti sektoriaus skaitmeninės trans-
formacijos masto. 

Visgi, nepaisant tam tikrų trūkumu, skirtingų apdirbamosios pramonės sektorių palyginimas tarpusavyje 
Lietuvos mastu leidžia išanalizuoti, kurie iš jų skaitmeninių technologijų naudojimui skiria didžiausią dėmesį. 
Siekiant suteikti kuo didesnę prasmę palyginimams, sektorius galima skirstyti pagal tam tikras pramonės   
kategorijas, pvz. tradicinė pramonė (maisto, gėrimų, tekstilės, odos, medienos, popieriaus įmonės) ir in-
žinerinė pramonė (mechanikos ir elektrotechnikos pramonė bei mašinų pramonė; elektronika, metalo 
gaminiai ir metalo apdirbimas). 

Siekiant apibendrinti technologijų taikymo rezultatus, buvo pritaikyta tokia pati skaičiavimo metodologi-
ja, kaip ir skaičiuojant bendrus PSI rezultatus, tačiau į skaičiavimą nebuvo įtraukta Įgalinanti aplinka ir po 
šia kategorija patenkantys rodikliai. Dėl šios priežasties skaičiavimuose buvo atsisakyta skirtingų kategorijų 
svorių, t. y. Įgalinanti aplinka (40 balų) bei Technologijų naudojimas (60 balų) ir vietoje to skaičiavimas buvo 
atliktas 100 balų skalėje. 

pav. 86. Skirtingų apdirbamosios pramonės sektorių palyginimas Lietuvoje: skaitmeninių technologijų naudojimo indeksas. 
Šaltinis: Sudaryta autorių

· Didžiausią skaitmeninių technologijų naudojimo lygį, lyginant su kitais sektoriais, šalyje yra pasiekęs 
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektorius (C26). Šio sektoriaus įmonės      
gamina sofistikuotą produkciją, kurios gamybai įvairių skaitmeninių technologijų taikymas yra būti-
nas. Visgi, verta atkreipti dėmesį, jog Lietuvoje analizuojamo sektoriaus įmonių yra ganėtinai nedaug 
– 10 ir daugiau darbuotojų turi vos 66 įmonės.

· Geriausius rezultatus skaitmeninių technologijų srityje Lietuvoje demonstruoja inžinerinės pramonės 
sektoriaus įmonės, kurios stipriai lenkia likusius sektorius. Šiai apdirbamosios pramonės   kategorijai 
priklausantys sektoriai užima pirmąsias tris vietas. Inžinerinės pramonės sektoriuje gaminami ne 
tik įvairūs galutiniai produktai, tačiau tiekiamos ir kitiems sektoriams būtinos sudedamosios dalys, 
detalės, įrankiai, mašinos, įrenginiai, sistemos, technologijos ir kt. Taigi, jis daro didelę įtaką dauge-
lio kitų sektorių technologiniam lygiui ir pokyčiams visuomenės energijos vartojimo efektyvumo, 
sveikatos, judumo, komunikacijos, saugumo ir kitose srityse. EK vertinimu, būtent inžinerinė pra-
monė yra viena imliausių ir sparčiausiai link Pramonė 4.0 judančių sričių, todėl aukštas sektoriaus 
skaitmeninimo lygis Lietuvos kontekste neturėtų stebinti.53

· Visgi, iš Lietuvos inžinerinės pramonės konteksto iškrenta Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, 
išskyrus mašinas ir įrangą, gamybos sektorius (C24-25), kuris, pagal skaitmeninių technologijų nau-
dojimą, reikšmingai atsilieka nuo likusių šios pramonės srities įmonių. Būtent šio sektoriaus įmonių 
Lietuvos inžinerinės pramonės struktūroje yra daugiausiai.

53 European Commission, „Study on the Competitiveness of the EU Engineering Industries and the Impact of Digitalisation“. 2020 m. 
<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6c61207b-2888-11eb-9d7e-01aa75ed71a1/language-en>  
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· Lietuvos tradicinės pramonės kontekste, geriausią rezultatą demonstruoja Maisto, gėrimų ir ta-
bako sektorius (C10-12), kuris ryškiai lenkia sektorius, tokius kaip tekstilė ar mediena. Žemiausią 
skaitmeninimo lygį Lietuvos kontekste yra pasiekęs Tekstilės, drabužių, odos ir susijusių gaminių 
gamybos sektorius (C13-15).
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8. Pramonės      
skaitmeninimo 

lūkesčiai
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Pramonės skaitmeninimo indeksas padeda įvertinti šiandienines Lietuvos apdirbamosios pramonės bei   
skirtingų gamybos sektorių skaitmeninės transformacijos apimtis. Siekiant papildyti Pramonės skaitmenin-
imo indeksą, toliau yra pristatomas Pramonės skaitmeninimo lūkesčių indeksas 2022 m. (PSLI), kurį sudaro 
dvi pagrindinės dalys:

· Pirmoji PSLI dalis pristato pramonės sektoriaus veiklos kontekstą, apibendrina skaitmeninimo inicia-
tyvas, įgyvendintas 2021 m. bei pateikia įmonių lūkesčius 2022 metams;

· Antroji dalis PSLI indeksą papildo informaciją apie Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonių požiūrį 
į skaitmeninimą, šį procesą formuojančius veiksnius bei paskatų sistemą, žmogiškąjį kapitalą.

8.1. Pramonės skaitmeninimo lūkesčių indeksas (PSLI)

8.1.1. Pramonės skaitmeninimo kontekstas

Keletas pastarųjų metų skirtingų šalių ekonomikoms buvo ganėtinai sudėtingi: darbo procesus stabdė įsi-
siautėjusi pandemija, sutrūkinėjo iki tol veikusios globalios tiekimo grandinės, sutriko įvairių medžiagų ir 
gamyboje naudojamų komponentų tiekimas, išaugo energetinių išteklių kainos. Daliai verslų tiek Lietuvoje, 
tiek ir globaliu mastu šie veiksniai padarė didelę neigiamą žalą. Visgi, apdirbamosios pramonės sektoriui 
Lietuvoje pastarieji metai buvo ganėtinai sėkmingi – gamybos apimtys 2021 m. išaugo iki rekordinių €20,4 
mlrd.

Gerą pastarojo laikotarpio Lietuvos apdirbamosios pramonės situaciją istorinėje perspektyvoje atspindėjo 
ir pramonės pasitikėjimo rodiklis. 2020 m. pirmą trečdalį pasitikėjimo rodiklis buvo nukritęs iki 2009 – 2010 
m. lygio, kuomet Lietuvoje ir pasaulyje vis dar buvo jaučiamos pasaulinės finansų krizės pasekmės, tačiau 
jau nuo 2020 m. gegužės mėn. rodiklis pradėjo augti, o 2021 m. gegužės bei rugpjūčio mėn. buvo pasiekti 
rekordiniai pasitikėjimo rodikliai, matuojant nuo pat 2008 m. (pav. 87.).

pav. 87. Pramonės pasitikėjimo rodiklis (%). Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Labai aukštą pramonės pasitikėjo lygį rodė ir apdirbamosios pramonės gamybinių pajėgumų panaudojimo 
lygio rodiklis (pav. 88.). Dėl COVID-19 pandemijos, 2020 m. balandžio ir gegužės mėnesiais gamybinės įran-
gos panaudojimas pradėjo stipriai mažėti, tačiau nuo tada yra pastebimas nuoseklus įrenginių panaudojimo 
augimas, o  2021 m. gruodžio mėn. buvo pasiektas rekordiškai aukštas gamybinių pajėgumu panaudojimo 
lygis.
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pav. 88. Pramonės gamybinių pajėgumų panaudojimo lygis (%). Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Visgi, tam tikri duomenys pradeda signalizuoti, kad tiek šiuo metu susidariusi tarptautinė padėtis, tiek ir 
sisteminiai pramonės sektoriui kylantys iššūkiai pradeda po truputį sekinti sektoriaus plėtros tendencijas. 

Nepaisant gerų apdirbamosios pramonės rezultatų, 2021 m. vasarą apdirbamosios pramonės įmonių, verti-
nančių savo gamybinius pajėgumus ir pradėjusių teigti, kad jie yra nepakankami, buvo daugiau, lyginant su 
tomis, kurios teigia, kad gamybiniai pajėgumai yra didesni negu reikia (pav. 89.).

pav. 89. Pramonės gamybinių pajėgumų vertinimas (%). Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Nors pirmus keturis 2022 m. mėnesius pramonės gamybos apimtys buvo didesnės, lyginant su atitinkamais 
2021 m. mėnesiais, vienas iš rodiklių, galimai signalizuojančių prasidedančias įtampas pramonės įmonėse, 
yra turimi pramonės gamybos užsakymai. Grafikas žemiau atskleidžia, kad 2022 m. pramonės įmonės pradė-
jo su reikšmingai kritusiais gamybos užsakymais, o tai rodo, kad bent jau metų pradžioje įmonių veikla, 
tikriausiai, buvo palaikoma praeityje sudarytų kontraktų. 2022 m. vasario – balandžio mėnesiais Lietuvos 
pramonės įmonių turimi gamybos užsakymai buvo mažesni lyginant su 2020 m. viduriu, kada ekonominės 
veiklos buvo varžomos tarptautiniu mastu (pav. 90.).
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pav. 90. Kiek mėnesių į priekį įmonėse užtikrinti gamybos procesai sprendžiant pagal turimus užsakymus. Šaltinis: Lietuvos 
statistikos departamentas

Be to, įmonių apklausos taip pat atskleidžia, kad pramonės verslai praranda pasitikėjimą konkuruoti tarp-
tautinėje erdvėje (pav. 91.). Lietuvos pramonės įmonės yra orientuotos į užsienio rinkas, o šio sektoriaus 
produkcija sudaro apie 80 % viso Lietuvos eksporto. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, įmonės savo galimy-
bes konkuruoti ES, kuri yra pagrindinė eksporto rinka, vertina vis prasčiau. Visgi, nuo 2022 m. pradžios 
konkurencinę padėtį blogiau vertina ir įmonės, kurios produkciją realizuoja Lietuvoje.

pav. 91. Pramonės įmonės sugebėjimo konkuruoti rinkoje pasikeitimas per praėjusius 3 mėnesius (%). Šaltinis: Lietuvos 
statistikos departamentas

Grafikas žemiau apibendrina pagrindinius veiksnius, kurie riboja pramonės produkcijos gamybą (pav. 92.). 
Nuo 2021 m. pradžios stipriai išaugo dviejų veiksnių įtaka, t. y. žaliavų ir įrenginių trūkumas bei darbuotojų 
trūkumas. Žaliavų ir įrenginių trūkumas gali būti siejamas su tuo, jog apdirbamosios pramonės įmonės pa-
siekė rekordinius gamybos panaudojimo rodiklius, tuo tarpu pasaulis šiuo metu patiria žaliavų kainų šoką, 
taip pat yra sutrikusios tarptautinės tiekimo grandinės, dėl ko įvairių medžiagų ir gamyboje naudojamų kom-
ponentų tiekimas sulėtėjo. Darbuotojų trūkumas, ilgą laiką buvęs vienu iš pagrindinių trikdžių įgyvendinant 
Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonių plėtrą, nuo 2021 m. kovo mėnesio buvo dar stipriau pradėtas 
vertinti kaip veiksnys, ribojantis pramonės produkcijos gamybą. 2022 m. pradžioje sektoriuje buvo apie 4 
tūkst. laisvų darbo vietų.

Nepakankama paklausa produkcijai yra pats aktualiausias veiksnys, trukdantis pramonės produkciją. Dėl 
COVID-19 pandemijos sukeltos sveikatos apsaugos krizės, valstybėse buvo ribojama gyventojų ir įvairių 
įmonių veikla, dėl ko mažėjo ir vartojimas, o pramonės verslai susidūrė su pasiūlos ir paklausos suvaržymų 
deriniu, kurį tik dar labiau stiprino didelis neapibrėžtumo lygis. 2020 m. pirmoje pusėje šis veiksnys pramonės 
įmonių buvo ypač rimtai vertinamas, tačiau verslams po truputį prisitaikant prie susidariusios padėties ir    
įsitraukiant į naujas vertės kūrimo grandines, rodiklis pradėjo stabilizuotis ir netgi pasiekė žemesnį lygį, 
nei buvo prieš COVID-19 pandemiją. Visgi, 2022 m. pradžioje nepakankama paklausa, kaip veiksnys, kuris 
trukdo pramonės gamybą, vėl tapo aktualesniu. Iššūkiai tarptautinėje rinkoje lemia šio rodiklio augimą,           
atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos pramonė yra stipriai įsitraukusi į tarptautines vertės kūrimo grandines, o 
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dauguma įmonių gamina tarpinio vartojimo produkciją, kuri vėliau yra naudojama kitose šalyse galutinio 
vartojimo prekių gamybai. 

Galiausiai, pramonės įmonių vertinimu, nuo 2022 m. pradžios stipriai išaugo dar vienas veiksnys, ribojantis 
pramonės produkciją – finansiniai sunkumai. Auganti infliacija bei didėjančios žaliavų ir energetinių išteklių 
kainos, augantis darbo užmokestis bei konkurencingumo iššūkiai lemia, kad įmonės pradeda vis prasčiau 
vertinti savo finansines perspektyvas.

pav. 92. Veiksniai, ribojantys pramonės produkcijos gamybą (%). Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Duomenys leidžia daryti išvadą, kad su dabartiniu įmonių pasirengimo lygiu, tiek žmogiškojo, tiek tech-
nologinio kapitalo srityse, Lietuvos pramonės įmonės po truputį pradeda remtis į gamybos galimybių lubas, 
joms darosi vis sunkiau konkuruoti tarptautinėse rinkose bei įsitraukti į naujas vertės kūrimo grandines. 
Norėdamos toliau palaikyti augimo tempus ir plėstis, pramonės įmonės privalo rimtai svarstyti galimybes pa-
pildomai investuoti į naujus ir (arba) papildomus gamybinius pajėgumus bei žmogiškąjį kapitalą, kurie leistų 
didinti gamybos apimtis, optimizuoti gamybos procesus ar pateikti naujus produktus rinkai.

8.1.2. Pramonės skaitmeninimo iniciatyvos 2021 m.

Investicijos į įvairias skaitmenines technologijas gali bent iš dalies padėti spręsti ar sušvelninti įmonėms 
kylančius iššūkius bei didinti jų gebėjimą greitai prisitaikyti prie naujų veikimo sąlygų, išlaikant nenutrūkstamą 
ir efektyvią verslo veiklą. Skirtingų technologijų ir jų derinių naudojimas prisideda prie įmonių našumo 
bei efektyvumo didėjimo, kaštų mažinimo, efektyvaus tiekimo grandinės ar įmonės resursų valdymo, 
inovatyvumo. 

Kartu su augančiomis gamybos apimtimis, 2021 m. stipriai išaugo ir įmonių apyvarta – leidinio autorių 
skaičiavimais šis rodiklis pasiekė apie €28,5 mlrd.54 Apie trečdalis Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonių, 
kurios dalyvavo apklausoje, 2021 m. į skaitmeninimą investavo 0 – 1 % nuo įmonės metinės apyvartos (iki 
€35 tūkst.). Apie 25 % apklausoje dalyvavusių įmonių teigė, kad jų investicijos siekė apie 2 – 3 % metinės 
apyvartos (nuo €70 iki €106 tūkst.).

Visgi, net 15 % apklausoje dalyvavusių įmonių 2021 m. į skaitmeninimą neinvestavo (pav. 92.). Įdomu tai, kad 
78 % įmonių, neinvestavusių į skaitmeninimą, 2021 m. pajamos siekė iki €2 mln. bei 43 % jų įdarbino mažiau 
nei 10 darbuotojų. 

54 Dokumento rengimo metu duomenys apie įmonių apyvartą 2021 m. nebuvo prieinami, todėl autoriai atliko skaičiavimus naudojantis Lietu-
vos Statistikos departamento ir Eurostat duomenimis
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pav. 93. Įmonių investicijos į skaitmeninimą 2021 m. (% nuo metinės apyvartos). Šaltinis: Sudaryta autorių, remiantis          
apklausos rezutatais

Vertinant investicinius įmonių sprendimus skaitmeninių technologijų kontekste, daugiausiai įmonių inves-
tavo į dalinimosi informacija elektroniniu būdu programas, tokias kaip CRM ar ERP (69 %) bei integracijos su 
tiekėjais/klientais sprendimus, pvz. elektronines sąskaitas faktūras, tinkamas automatizuotam apdorojimui 
(59 %). Daugiau nei pusė apklausoje dalyvavusių įmonių taip pat diegė elektroninės komercijos sprendimus 
(51 %). 

Visgi, į sudėtingus technologinius sprendimus, tokius kaip dirbtinis intelektas, daiktų interneto sprendimai, 
didžiųjų duomenų analitika ar 3D spausdinimo technologijos, įmonės 2021 m. investavo kur kas mažiau – tai 
darė tik kas 5 – 6 įmonė (pav. 93.).

Tokie rezultatai atitinka Pramonės skaitmeninimo indekso rezultatus. Lietuvos apdirbamosios pramonės 
įmonės kur kas daugiau investuoja į technologinius sprendimus, kurie leidžia įmonei dalintis informacija 
elektroniniu būdu įmonės viduje, integruotis su tiekėjais/klientais, siekiant geriau valdyti vertės kūrimo 
grandines, elektroninę komerciją ar kibernetinį saugumą. Visgi, Lietuvos įmonės šiame kontekste nėra išim-
tis. EIB vertinimu, visoje ES pramonės įmonės bei verslai iš kitų sektorių kur kas daugiau investuoja į tech-
nologijas, skirtas optimizuoti verslo procesus, siekiant didinti įmonės veiklos efektyvumą. Iš kitos pusės, 
įmonės Europoje santykinai nedaug investuoja į naujausias ir didelį potencialą turinčias skaitmenines tech-
nologijas ir neišnaudoja pažangiausių technologijų teikiamos naudos. Pavyzdžiui, EIB atlikta įmonių apklausa 
2020 m. parodė, kad tik apie trečdalis įmonių visoje Europoje planavo įvairius projektus, susijusius su dirb-
tinio intelekto diegimu versle.55

pav. 94. Įmonių investicijos į technologinius sprendimus 2021 m. (%). Šaltinis: Sudaryta autorių, remiantis apklausos rezul-
tatais

Siekiant pilnavertės skaitmeninės transformacijos, pramonės įmonėms neužtenka fokusuotis tik į tam 
tikrus technologinius sprendimus. Skaitmeninimo poreikis bus augantis ir ilgalaikis, todėl įmonės privalės                  
investuoti ir į žmogiškąjį kapitalą. Atsižvelgiant į tai, darbo jėgos plėtra, nuolatinis įgūdžių stiprinimas, kvali-
fikacijos kėlimas ir darbuotojų perkvalifikavimas Lietuvos gamybos sektoriuje įgauna vis didesnę svarbą.

55 European Investment Bank, „Financing the digitalisation of small and medium-sized enterprises: The enabling role digital innovation 
hubs“. 2019 m. <https://www.eib.org/attachments/thematic/financing_the_digitalisation_of_smes_summary_en.pdf>  
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2021 m. 56 % apklausoje dalyvavusių įmonių priėmė naujų darbuotojų, kurie geba naudoti naujausias skait-
menines technologijas. Tuo pačiu laikotarpiu tik 36 % įmonių įdarbino naujus darbuotojus, kurie gebėtų 
identifikuoti įmonei reikalingas technologijas, jas pasiūlyti ir įdiegti. Darbuotojų kvalifikacijų kėlimo kontekste, 
2021 m. apie 2/3 apklausoje dalyvavusių įmonių investavo į darbuotojų kompetencijų tobulinimą.

Verslo skaitmeninimas taip pat reikalauja papildomų kompetencijų bei žinių, kurios dažniausiai prieinamos 
bendradarbiaujant su skaitmeninimą įgalinančios ekosistemos dalyviais. 6 iš 10 apklausoje dalyvavusių 
įmonių teigė, kad 2021 m., įgyvendindamos skaitmeninimo iniciatyvas, jos bendradarbiavo su įvairiomis 
institucijomis, tokiomis kaip kompetencijų centrai, inovacijų paramos ar mokslo organizacijos bei kitais          
verslais (pav. 95.).

pav. 95. Skaitmeninimą palaikančių veiklų įgyvendinimas 2021 m. (%). Šaltinis: Sudaryta autorių, remiantis apklausos         
rezultatais

8.1.3. Pramonės skaitmeninimo lūkesčiai 2022 m.

Tarptautiniai apdirbamosios pramonės įmonių atstovų tyrimai rodo, kad iki 2020 m. dauguma gaminto-
jų didžiausią dėmesį skyrė keletui pagrindinių strateginių veiklos sričių: veiklos efektyvumo ir atsparumo           
didinimui, sąnaudų mažinimui, naujų klientų paieškoms ir tiekimo grandinės vientisumo bei (arba) matomu-
mo stiprinimui. Po COVID-19 pandemijos šie prioritetai iš esmės liko tokie patys, tačiau jų svarba įmonėse 
išaugo dar labiau.56 Tikėtina, kad tokie tarptautiniai įvykiai ir tendencijos kaip karas Ukrainoje, tiekimo gran-
dinių trikdžiai, žaliavų trūkumas, darbo jėgos trūkumas, vartotojų įpročių pasikeitimai ir pan. toliau palaikys 
neapibrėžtumą ekonomikoje, o tai ir toliau skatins pramonės verslus fokusuotis į tas veiklos sritis, kurios 
galėtų didinti įmonių produktyvumą, efektyvumą bei atsparumą išorės šokams.

Visgi, išaugęs neapibrėžtumas dažniausiai bent trumpuoju laikotarpiu pristabdo verslų investicijas ar bent jau 
priverčia peržiūrėti investicinius planus. Nepaisant susidariusios situacijos, apdirbamosios pramonės įmonių 
lūkesčiai skaitmeninimo srityje 2022 m. yra teigiami: 62 % įmonių, kurios dalyvavo apklausoje pažymėjo, kad 
investicijos į skaitmeninimą augs; 33 % atsakė, kad investicijos nesikeis; tik 5 % įmonių teigė, kad investicijos 
į skaitmeninimą mažės (pav. 96.).

56 The Manufacturer, „2021 DIGITAL TRANSFORMATION ASSESSMENT. COVID-19: A CATALYST FOR CHANGE“. 2021 M. <https://www.
ibm.com/downloads/cas/MPQGMEN9>  
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pav. 96. Apdirbamosios pramonės įmonių planuojamų investicijų į skaitmeninimą kaita 2022 m. lyginant su 2021 m. (%). 
Šaltinis: Sudaryta autorių, remiantis apklausos rezultatais

Skirtingai nei 2021 m., 2022 m. dauguma įmonių į skaitmeninimą planuoja investuoti apie 2 – 3 % metinės 
apyvartos. Šiek tiek daugiau nei penktadalis įmonių Lietuvoje taip pat planuoja investuoti 0 – 1 bei 4 – 6 % 
savo metinės apyvartos. 2022 m. turėtų reikšmingai sumažėti įmonių, kurios iš viso neinvestuoja į skaitme-
ninimą, skaičius. 2021 m. apklausoje tokios įmonės sudarė 15 %, kai tuo tarpu 2022 m. yra tikimasi, kad tokių 
įmonių bus tik 6 % (pav. 97.).

pav. 97. Įmonių planuojamos investicijos į skaitmeninimą 2022 m. (% nuo metinės apyvartos). Šaltinis: Sudaryta autorių, 
remiantis apklausos rezultatais

Gamybos procesų automatizavimas, siekiant optimizuoti gamybos procesus ir didinti įmonės produktyvumą, 
bus viena iš sričių, kurioje augimas 2022 m. bus vienas iš didžiausių. 2021 m. apie trečdalis apklausoje daly-
vavusių įmonių investavo į robotikos sprendimus, o 2022 m. investicijas į šią sritį planuoja didinti net 58 % 
apklausoje dalyvavusių verslų (pav. 98.).  

Gamybos procesų automatizacija toli gražu nėra vienintelis būdas padidinti įmonės veiklos efektyvumą. 
Lyginant įmonių investicinius sprendimus skaitmeninimo srityje 2022 m. su 2021 m., pramonės verslai ir          
toliau planuoja investuoti į technologijas, įgalinančias įmones geriau valdyti tiekimo grandines, žmogiškuo-
sius išteklius, žaliavas, finansus ir pan. 

· Dalinimosi informacija elektroniniu būdų programos – 2021 m. investavo 69 % įmonių, o 2022 m. 
investicijas planuoja didinti 58 % įmonių;

· Integracijos su tiekėjais/klientais sprendimai – 2021 m. investavo 59 % įmonių, o 2022 m. investicijas 
planuoja didinti 66 %; 

· Elektroninės komercijos sprendimai – 2021 m. investavo 51 % įmonių ir tiek pat jų į šios srities 
technologijas planuoja didinti investicijas 2022 m.  

Šiame kontekste apie trečdalis įmonių 2022 m. taip pat planuoja didinti investicijas į debesų kompiuterijos 
sprendimus. Ši technologija gali padėti patobulinti praktiškai visas apdirbamosios pramonės įmonių veiklos 
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sritis – nuo produktų kūrimo, gamybos iki logistikos ir pateikimo pas galutinį produkto naudotoją. Visgi, 
atsižvelgiant į įmonių planus didinti investicijas į e-komerciją, CRM ar ERP technologijas, tikėtina, kad 
didėjančios investicijos į debesų kompiuteriją gali būti siejamos su tuo, jog ši technologija veikia kaip 
pagrindas, įgalinantis jų naudojimą dėl galimybės kaupti, stebėti bei analizuoti didelius duomenų kiekius.    

Apklausoje dalyvavusios įmonės taip pat planuoja didinti investicijas į didžiųjų duomenų analitiką, 3D 
spausdinimo technologijas, daiktų internetą ar dirbtinį intelektą. Visgi, didinti investicijas į šias tech-
nologijas   planuoja apytiksliai kas penkta apklausoje dalyvavusi įmonė, todėl reikšmingo progreso šiose                                  
technologinėse srityse 2022 m. neturėtų būti, nes ir 2021 m. į šias technologijas investavo ganėtinai nedaug 
verslų.

pav. 98. Įmonių planuojamos investicijos į skaitmenines technologijas 2022 m., lyginant su 2021 m. (%). Šaltinis: Sudaryta 
autorių, remiantis apklausos rezultatais

Teigiamos tendencijos 2022 m. taip pat yra numatomos ir žmogiškojo kapitalo srityje. 46 % apklausoje da-
lyvavusių įmonių ateinančiais metais planuoja didinti darbuotojų, kurie pritaiko skaitmenines technologi-
jas, įgyvendinant verslo funkcijas, kiekį, o 30 % įmonių planuoja priimti naujų darbuotojų, kurie gebėtų 
identifikuoti skaitmenines technologijas ar jas diegti versle. 57 % įmonių 2022 m. taip pat planuoja didinti 
investicijas į darbuotojų mokymus ir kompetencijų kėlimą. Iššūkiai, susiję su darbo jėgos trūkumu ir kom-
petencijomis, pramonės įmonių įvardinami kaip vieni iš svarbiausių trikdžių vykdyti įmonės plėtrą, todėl 
nenuostabu, kad apklausoje dalyvavę verslai 2022 m. tikisi būti aktyvesni šiose srityse. Visgi, atsižvelgiant į 
tai, kad rinkoje su skaitmeninimu susijusių specialistų kiekis yra labai ribotas, o įmonių kiekis, norinčių juos 
įdarbinti, yra ganėtinai didelis, konkurencija dėl darbo jėgos turėtų išaugti dar labiau, o įmonės tam turės 
skirti vis daugiau finansinių išteklių. 

Atsižvelgiant į įmonių planus didinti investicijas į skaitmenines technologijas bei žmogiškąjį kapitalą, 2022 
m. apklausoje dalyvavusios pramonės įmonės taip pat tikisi toliau aktyviai bendradarbiauti su skaitmeninę 
verslo transformaciją įgalinančiais dalyviais, pvz. kompetencijų centrais, inovacijų paramos organizacijomis, 
mokslo institucijomis ar kitais verslais. Įgyvendinant skaitmeninimo iniciatyvas įmonės susiduria su žinių ar 
finansų trūkumu bei įvairiomis rizikomis, todėl verslai vis dažniau ieško bendradarbiavimo galimybių, kurių 
pagalba būtų galima spręsti potencialius iššūkius. 
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pav. 99. Planuojami pokyčiai, susiję su įmonių skaitmeninimą palaikančiomis veiklomis (%). Šaltinis: Sudaryta autorių, re-
miantis apklausos rezultatais

Apibendrinant Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonių lūkesčius skaitmeninimo srityje 2022 m., pastebi-
mos teigiamos įmonių nuotaikos, kurios leidžia daryti prielaidą, kad pramonės įmonės nuosaikiai įgyven-
dins skaitmeninimo iniciatyvas, o jų apimtys bus didesnės, lyginant su 2021 m. Lietuvos pramonės 
skaitmeninimo lūkesčių rodiklis 2022 m. siekia 73 balus skalėje nuo 0 iki 100 (lentelė 7.).

Dažniausiai ekonominių sunkumų ir neapibrėžtumo laikotarpiu dalis įmonių yra linkusios taupyti ir optimi-
zuoti savo veiklą, mažinant darbuotojų skaičių, materialines investicijas, reklamos išlaidas ar investicijas į 
mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Nepaisant iššūkių, su kuriais su kuriais susiduria Lietuvos ap-
dirbamosios pramonės įmonės, verslai ir toliau plėtos įvairias su skaitmeninimu susijusias iniciatyvas. Skait-
meninimas šiuo laikotarpiu tampa ne galimybe, o tiesiog būtinybe, siekiant sėkmingai vykdyti kasdienines 
įmonės veiklas, todėl verslai yra pasirengę toliau didinti investicijas į šią sritį.

Geriausius rezultatus Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonės demonstruoja pagal skaitmeninimo finan-
savimo kategoriją – tikėtina, kad įmonės 2022 m. skirs didesnį finansavimą skaitmeninimo iniciatyvoms 
įgyvendinti, lyginant su 2021 m. 

Labai geras tendencijas Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonės demonstruoja pagal technologijų diegimą 
ir jų naudojimą skatinančius veiksnius, todėl tikėtina, kad daugiau įmonių 2022 m., lyginant su 2021 m., skirs 
didesnį dėmesį spręsti su darbo jėga susijusius iššūkius bei bendradarbiauti su skaitmeninimą įgalinančios 
ekosistemos dalyviais. 

Nors Technologijų diegimo kategorija iš PSL sudarančių komponentų pasiekė prasčiausius rezultatus, 2022 
m. įmonės didins investicijas į skirtingas technologijas, ypač įgalinančias įmonių veiklos efektyvumo didinimą 
bei automatizaciją.

lentelė 7. Pramonės skaitmeninimo lūkesčių 2022 m. sudedamosios dalys ir rezultatai. Šaltinis: Sudaryta autorių, remiantis 
apklausos rezultatais
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8.2. Apdirbamosios pramonės skaitmeninimo ekosistema

Grafikas žemiau (pav. 100.) pristato apklausoje dalyvavusių įmonių rezultatus, siekiant išsiaiškinti veiksnius, 
kurie labiausiai skatina įmones skaitmenizuotis. Skaitmeninė Lietuvos apdirbamosios pramonės transfor-
macija pirmiausiai yra suvokiama kaip neišvengiamas procesas šiandieninėje konkurencinėje aplinkoje. Net 
71 % įmonių teigia, kad spaudimas, suvokiant, jog konkurentai įgyvendina skaitmeninimo iniciatyvas, ska-
tina jų įmones skaitmenizuotis. Siekiant išlikti konkurencingomis, įmonės privalo prisitaikyti, atsižvelgiant į    
konkretaus laikotarpio verslo plėtros tendencijas bei priemones, kurios tai padeda pasiekti. 

Visgi, net 66 % apklausoje dalyvavusių įmonių taip pat pažymi, kad skaitmeninimą įmonės mato kaip 
tam tikrą galimybę įgyvendinti verslo plėtrą, kada kiti verslai skaitmenizuojasi nepakankamai. Šis įmonių                          
pasirinkimas yra priešingas prieš tai aptartam atsakymui, nes šiuo atveju yra fokusuojamasi ne į prisitai-
kymą, o lyderystę rinkoje. Didelio neapibrėžtumo situacijomis konkurencija tampa dar intensyvesnė, o tai 
verčia įmones ieškoti konkurencinių pranašumų, didinant verslo efektyvumą, produktyvumą ir pan., siekiant 
ne tik išlikti, bet ir pasinaudoti galimybėmis augti. 

66 % apklausoje dalyvavusių įmonių skaitmeninimą taip pat sieja su įmonės siekiais gaminti naujus / 
konkurencingesnius produktus. Didelis šį atsakymą pasirinkusių respondentų kiekis gali būti siejamas su 
nestabilia apdirbamosios pramonės įmonių gaminamos produkcijos paklausa, kuri yra pastebima pastaraisiais 
dvejais metais (pav. 89.). Šiame kontekste pramonės įmonės tikisi, kad skaitmeninių technologijų diegimas 
verslams padės rinkai pateikti inovatyvius ir konkurencingus produktus, kurie galėtų padėti bent iš dalies 
spręsti šią problemą. 

Tik ~1/3 apklausoje dalyvavusių įmonių teigia, kad skaitmeninimą įmonėje skatina galimybės integruotis į 
tarptautines vertės kūrimo grandines. Lietuvos pramonės įmonės šiuo metu yra stipriai įsitraukusios į tarp-
tautines rinkas – analizuojant pardavimų pajamas pagal realizavimo kryptis, užsienio rinka daugelį metų 
sudaro apie 62 – 64 %. Siekiant sėkmingai konkuruoti tarptautinėje erdvėje, įmonės privalo pasižymėti tam 
tikrais konkurenciniais pranašumais tokiose srityse kaip gamybiniai pajėgumai, technologinis pasirengimas, 
logistikos galimybės, žmogiškasis kapitalas ar komunikacija. Produktyvumas, inovatyvumas, lankstumas ir 
gebėjimas reaguoti į klientų poreikius yra svarbiausi vertės kūrimo grandinės požymiai, o būtent skaitme-
ninių technologijų naudojimas įgalina įmones siekti šių tikslų.57

Daugiau nei pusė apklausoje dalyvavusių įmonių su darbo rinka susijusius aspektus taip pat įvardina kaip 
kertinius įmonių skaitmeninimo kontekste. Lietuvos apdirbamoji pramonė susiduria su darbo jėgos trūkumo 
problema, kada įmonės neranda darbo jėgos, o jau dirbančių asmenų darbo užmokestis nuosekliai auga bei 
sudaro vis didesnę dalį bendrame įmonių išlaidų krepšelyje. Lietuvos apdirbamosios pramonės sektoriaus 
įmonių darbuotojų darbo užmokestis (bruto) per 2010 – 2020 m. laikotarpį išaugo nuo €583,0 iki €1565,8, t. 
y. 2,7 karto, o įmonių išlaidų personalui dalis visuose prekių ir paslaugų pirkimuose pakilo nuo 11.3 iki 17.7 
%. Tuo pačiu laikotarpiu darbo našumas pramonės sektoriuje augo kur kas mažesniais tempais – nuo €24,7 
tūkst., tenkančių vienam užimtajam, iki €35,8 tūkst., t. y. 1,5 karto. Visa tai reiškia, kad pramonės įmonės 
praranda savo konkurencingumą tarptautinėse rinkose, o skaitmeninimas yra matomas kaip galimybė bent iš 
dalies spręsti šią problemą. Iš vienos pusės, tam tikrų skaitmeninių technologijų naudojimas galinti sumažin-
ti spaudimą priimti naujus darbuotojus, automatizuojant ar optimizuojant tam tikras verslo funkcijas. Iš 
kitos pusės, skaitmeninės technologijos prisideda prie įmonių produktyvumo didinimo, o įmonės gali jausti 
mažesnį spaudimą dėl darbo užmokesčio augimo. 

Galiausiai, tik šiek tiek daugiau nei trečdalį apklausoje dalyvavusių įmonių įgyvendinti skaitmeninimo ini-
ciatyvas skatina siekis sumažinti įmonės neigiamą poveikį aplinkai. 2020 m. duomenimis, pramonės sek-
torius Lietuvoje buvo atsakingas už beveik 16 % šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo šalyje. Visgi, 
atsižvelgiant į ES tikslus iki 2050 m. tapti klimatui neutraliu žemynu, pramonės įmonės ateityje privalės skirti 
vis didesnį dėmesį skaitmeninei transformacijai, kuri padeda įmonėms mažinti neigiamą poveikį aplinkai. ES 
kontekste šis procesas yra įvardijamas dvigubos transformacijos (angl. twin transition) terminu, kuomet skait-

57 The Canadian Trade Commissioner Service, „Linking In to Global Value Chains: A Guide for Small and Medium-Sized Enterprises.“ 
<https://www.tradecommissioner.gc.ca/guides/gvc-cvm/gvc-guide-cvm-guide.aspx?lang=eng#a3>  
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meninimas įmonėse turi tiesioginį poveikį, tobulinant gamybos procesus (pvz. įgalina efektyvesnį medžiagų 
ar energijos panaudojimą, padeda išvengti nereikalingų perteklinių veiklų, tobulinti gaminamus produktus) 
bei netiesioginį poveikį už paties gamybos proceso ribų (pvz. įgalinant žiedinės ekonomikos verslo modelius, 
vertės kūrimo grandinių stebėseną bei optimizaciją, rinkti informaciją apie produktus ir pan.).58

pav. 100. Veiksniai, skatinantys įmones skaitmenizuotis (%). Šaltinis: Sudaryta autorių, remiantis apklausos rezultatais

Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonių požiūris į skaitmeninę transformaciją daugiausiai apima pastaruo-
ju laikotarpiu sektoriaus įmonėms aktualius iššūkius ir galimybes, susijusius su verslo efektyvumu, atsparu-
mo didinimu, tiekimo grandinių stiprinimu ir pan. (pav. 101.) 8 iš 10 apklausoje dalyvavusių įmonių tei-
gia, kad skaitmeninimą jie sieja su efektyvesniais gamybos procesais, o 6 iš 10 – su efektyvesniu įmonės 
logistikos, pristatymo, paskirstymo procesų valdymu. Pusė apklausoje dalyvavusių įmonių skaitmeninimo            
iniciatyvas taip pat sieja su efektyvesniu bendradarbiavimu tarp skirtingų įmonės padalinių bei efektyvesniu 
įmonės žmogiškųjų išteklių valdymu. 

Apklausoje dalyvavusių įmonių rezultatai taip pat rodo, kad Lietuvoje vis dar vyrauja tradicinis požiūris į 
skaitmeninių technologijų naudojimą. Įvairių skaitmeninių technologijų plėtra įmonėse gali paskatin-
ti naujų verslo modelių pritaikymą, kada įmonės adaptuoja savo gamybos procesus ir keičia savo veiklos                        
modelius, reaguojant į tuo metu rinkoje vykstančius pokyčius. Visgi, tik šiek tiek daugiau nei 2 iš 10 įmonių, 
dalyvavusių apklausoje teigė, jog skaitmeninimo iniciatyvas jos sieja su naujais verslo modeliais, modulu-
mo galimybėmis ar realaus laiko ekonomikos taikymu. Įmonių efektyvumą taip pat galima didinti pritaikant 
prognozuojamosios priežiūros technologijas, tačiau tik 28 % apklausoje dalyvavusių įmonių skaitmeninimą 
sieja su sumažėjusiomis įmonės veiklos prastovomis. Tam, kad pramonės įmonės galėtų pritaikyti aptartus 
veiklos principus bei metodus, verslai privalo taikyti pažangiausias skaitmenines technologijas ir įdarbinti 
kompetentingą žmogiškąjį kapitalą, tačiau šiuo metu įmonės vis dar siekia bazinių skaitmeninimo teikiamų 
galimybių.

Galiausiai, tik trečdalis apklausoje dalyvavusių įmonių skaitmeninę transformaciją sieja su galimybe mažinti 
įmonės neigiamą poveikį aplinkai. Skaitmeninių technologijų diegimas įmonėse šiai dienai pirmiausiai yra 
siejamas su efektyvumo ir produktyvumo didinimo tikslais, o ne aplinkosauginiais iššūkiais. Tikėtina, kad    
ateityje šis rodiklis turėtų augti, didėjant reguliaciniam spaudimui ir konkurencijai iš kitų verslų, kadangi 
įmonės privalės veikti naujomis, žaliosios ekonomikos, sąlygomis. 

58 European Topic Centre Waste and Materials in a Green Economy, „Unlocking the potential of Industry 4.0 to reduce the environmental 
impact of production“. 2021 m. <https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/etc-wmge-reports/unlocking-the-potential-of-indus-
try-4-0-to-reduce-the-environmental-impact-of-production/@@download/file/Final%20for%20website.pdf>  
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pav. 101. Įmonių požiūris į skaitmeninimą: su kokiais aspektais pramonė sieja savo skaitmeninę transformacija (%). Šaltinis: 
Sudaryta autorių, remiantis apklausos rezultatais

8.2.1. Veiksniai, kurie daro įtaką Lietuvos apdirbamosios pramonės skaitmeninimo procesams

Nepaisant didžiulės naudos, kurią įmonėms gali atnešti skaitmeninė transformacija, verslai vis dar susiduria 
su įvairiais iššūkiais, siekiant įgyvendinti skaitmeninimo iniciatyvas. Įmonių galimybės ir sėkmė įgyvendinti 
skaitmeninę transformaciją priklauso nuo pačių įvairiausių faktorių, pvz. žmogiškojo kapitalo, įmonių finan-
sinių galimybių, verslo strategijos, kultūros bei lyderystės, bendradarbiavimo galimybių, paskatų sistemos, 
reguliacinės aplinkos ir pan.59 Atsižvelgiant į tai, potencialūs įmonių skaitmeninės transformacijos trikdžiai 
buvo suskirstyti į įmonės lygmens (vidinius) bei sisteminius (išorinius) veiksnius. Pateikti įmonių atsakymai 
yra apibendrinami žemiau pavaizduotuose grafikuose (pav. 102. ir pav. 103.).

pav. 102. Įmonės lygmens veiksniai, trukdantys skaitmeninę transformaciją (%). Šaltinis: Sudaryta autorių, remiantis            
apklausos rezultatais

59 Blaž Gašperlin, Andreja Pucihar, Mirjana Kjajić Borštnar, „Influencing factors of digital transformation in SMEs – literature review“. 2021 m. 
<https://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/552/694/1424-1>   
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pav. 103. Sisteminiai veiksniai, trukdantys skaitmeninę transformaciją (%). Šaltinis: Sudaryta autorių, remiantis apklausos 
rezultatais

8.2.2. Viešosios paramos priemonės

Lyginant vidinius bei išorinius trikdžius skaitmeninimo kontekste, apklausoje dalyvavusios įmonės kur kas 
didesnį dėmesį skyrė sisteminiams iššūkiams, ypač susijusiems su skaitmeninimo finansavimu. Net 64 
% apklausoje dalyvavusių įmonių pažymėjo, kad technologijų kaina stipriai trukdo skaitmeninimo inicia-
tyvų atsiradimui įmonėse. Be to, tarp stipriai skaitmeninimo iniciatyvas trukdančių veiksnių, taip pat buvo          
įvardinti ir tokie aspektai kaip sunkumai gaunant valstybės dotacijas ar subsidijas skaitmeninėms technologi-
joms diegti (57 %) bei prieiga prie išorinio finansavimo šaltinių (47 %) (pav. 103.). Šiuos sisteminius skaitme-
ninimo iniciatyvų trikdžius dar labiau sustiprina vidinis įmonės faktorius, pabrėžiantis, kad apdirbamosios 
pramonės įmonėse yra nuosavų lėšų trūkumas skaitmeninių technologijų diegimui (57 %) (pav. 102.).

49 % įmonių, dalyvavusių apklausoje, per pastaruosius 3 metus nesinaudojo valstybės dotacijomis ar 
subsidijomis, diegiant skaitmeninius sprendimus. 36 % įmonių valstybės dotacijas ar subsidijas naudojo 
diegiant tam tikrus technologinius sprendimus, o 8 % – diegiant daugumą su skaitmenine verslo transfor-
macija susijusių technologijų (pav. 104.). 

pav. 104. Valstybės finansinių priemonių naudojimas pramonės įmonėse diegiant skaitmeninius sprendimus (%). Šaltinis: 
Sudaryta autorių, remiantis apklausos rezultatais
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Analizuojant, kodėl įmonės nesinaudoja viešosiomis skaitmeninimo finansavimo priemonėmis, išsiskiria trys 
pagrindinės priežastys (pav. 105.). Net 64 % įmonių, nesinaudojančių finansinėmis priemonėmis, teigia, kad 
jos yra per daug imlios kaštams, lyginant su galima nauda, t. y. užima per daug laiko, reikalauja per daug 
žmogiškojo kapitalo įtraukimo ir pan. Šiek tiek daugiau nei pusė apklausoje dalyvavusių įmonių pažymėjo 
tai, kad finansinės paramos priemonės yra per daug sudėtingos bei finansinės schemos neatitinka verslo 
poreikių. 

pav. 105. Priežastys, kodėl įmonės nesinaudoja skaitmeninimo finansavimo priemonėmis (%). Šaltinis: Sudaryta autorių, 
remiantis apklausos rezultatais

Situacija, susijusi su viešosiomis konsultavimo paslaugomis, tarp apklausoje dalyvavusių įmonių yra vertina-
ma šiek tiek pozityviau (pav. 103.). 37 % įmonių teigė, kad viešųjų konsultavimo paslaugų trūkumas vidu-
tiniškai trukdo įgyvendinti skaitmeninimo iniciatyvas, o 36 % įmonių šią problemą įvardijo kaip nereikšmingą. 
Viešųjų konsultavimo paslaugų trūkumas, kaip stipriai skaitmeninimo iniciatyvas trukdantis veiksnys, buvo 
įvertintas tik 17 % įmonių – mažesnį rezultatą pasiekė tik veiksnys Reguliacinė / teisinė aplinka (9 %). 

Naudojantis viešosiomis konsultavimo paslaugomis, įmonės daugiausiai kreipiasi dėl pagalbos finansavimo 
srityje (45 %) (pav. 106.). Apklausos dalyviai viešąsias finansavimo priemones vertina kaip imlias kaštams bei 
per daug sudėtingas, todėl konsultacinė pagalba yra vertinama kaip galimybė spręsti šioje srityje kylančias 
iššūkius.  

Beveik kas trečia apklausoje dalyvavusi įmonė pažymėjo, kad viešosiomis konsultavimo paslaugomis naudo-
josi, siekiant numatyti įmonės technologinius poreikius bei surasti technologijas, kurios padėtų juos spręsti. 
Tik 2 iš 10 apklausoje dalyvavusių įmonių teigė, kad konsultavimo paslaugų pagalba buvo siekiama surasti 
partnerių, kurie padėtų įgyvendinti įmonės skaitmeninimo iniciatyvas.

pav. 106. Viešųjų konsultavimo paslaugų naudojimas pramonės įmonėse diegiant skaitmeninius sprendimus (%). Šaltinis: 
Sudaryta autorių, remiantis apklausos rezultatais

Visgi, 40 % apklausoje dalyvavusių įmonių teigė, kad per pastaruosius 3 metus, diegiant skaitmeninius spren-
dimus, nesinaudojo viešosiomis konsultavimo paslaugomis. Pagrindinė įvardinta priežastis yra ta, kad pra-
monės įmonės nenusimano apie viešąsias konsultavimo paramos priemones ir jų teikiamas galimybes (37 
%), o tai reiškia, kad informacija apie konsultavimo galimybes nepasiekia apdirbamosios pramonės įmonių 
atstovų (pav. 107.).
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pav. 107. Priežastys, kodėl įmonės nesinaudoja viešosiomis skaitmeninimo konsultavimo paslaugomis (%). Šaltinis: Sudaryta 
autorių, remiantis apklausos rezultatais

8.2.3. Žmogiškasis kapitalas

Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonės iššūkius, susijusius su žmogiškuoju kapitalu, taip pat įvardina kaip 
vienus iš didžiausių skaitmeninimo iniciatyvų įgyvendinimo trukdžių. Net 43 % respondentų stipriu neigiamu 
veiksniu nurodė tai, kad technologijų diegimas reikalauja naujų kompetencijų įmonėje, tačiau darbo rinkoje 
trūksta darbo jėgos (pav. 103.). Taip pat 43 % įmonių teigė, kad jų skaitmeninimo iniciatyvas vidutiniškai 
trikdo tai, kad įmonėje trūksta kompetentingų darbuotojų, kurie gebėtų naudoti skaitmenines technologijas 
įgyvendinant pagrindines verslo funkcijas, o 46 % pažymėjo, kad versle trūksta darbuotojų, kurie gebėtų 
identifikuoti technologijas bei jų pritaikymo galimybes (pav. 102.). Iššūkius, susijusius su žmogiškuoju kapi-
talu, atskleidžia ir kiti klausimai, susiję su įmonių darbo jėga bei darbo rinka. 

Ganėtinai prastą situaciją žmogiškojo kapitalo srityje signalizuoja įmonių atsakymai, įvertinant dabartinę 
darbo rinkos situaciją bei su ja susijusius aspektus (pav. 108.). Net 66 % apklausoje dalyvavusių įmonių 
pažymėjo, kad galėtų įdarbinti naujų su skaitmeninimu susijusių specialistų, tačiau šiuo metu jų darbo 
rinkoje trūksta. Šiame kontekste net 58 % įmonių teigia, kad studijų institucijos neparengia pakankamai 
kvalifikuotų, su skaitmeninimu susijusių specialistų, o beveik pusė įmonių teigia, kad migracijos politika nėra 
palanki, siekiant pritraukti su skaitmeninimu susijusius specialistus iš užsienio.

pav. 108. Darbo rinkos, susijusios su skaitmeninimu, vertinimas (%). Šaltinis: Sudaryta autorių, remiantis apklausos              
rezultatais

Atsižvelgiant į su skaitmeninimu susijusių kompetencijų bei žinių trūkumą versle, įmonės gali imtis dviejų 
pagrindinių strategijų problemai spręsti, t. y. ieškoti naujų darbuotojų darbo rinkoje arba kelti jau šiuo metu 
įmonėje dirbančių asmenų kvalifikacijas.

Net 69 % įmonių, kurios dalyvavo apklausoje, teigė, kad šiuo metu jiems trūksta su skaitmeninimu susijusių 
specialistų (pav. 109.). Visgi, įmonių apklausa, sudaryta siekiant išsiaiškinti jų lūkesčius, parodė, kad, nepaisant 
įmonių vertinimu sudėtingos situacijos darbo rinkoje, 2022 m. įmonės sieks priimti naujų darbuotojų. Atsižvel-
giant į įmonių apklausos rezultatus, tikėtina, kad didžiausią poreikį rinkoje turės šie specialistai (pav. 110.):
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· Mašinų ir įrenginių operatoriai. Šie specialistai įrengia, valdo ir prižiūri įvairias mašinas bei 
įrenginius. Tokie darbuotojai dažniausiai yra atsakingi už tai, kad mašinos gamintų aukštos kokybės 
produkciją, veiktų sklandžiai ir visu pajėgumu bei būtų tinkamai prižiūrimos.

· Gamybos inžinerijos vadovai. Darbuotojai planuoja ir kuria gamybos procesų tobulinimo meto-
dus bei yra atsakingi už gamybos biudžeto, išteklių paskirstymo ar gamybos grafikų laikymosi užtikrin-
imą. Jie taip pat gali būti įtraukti į gamybos linijų infrastruktūros įrangos projektavimą ir inžineriją.

· Gamybos technologai. Šios profesijos atstovai dažniausiai yra atsakingi už gamybos procesų pa-
leidimą, paruošiant gamybos įrenginius bei juos sukonfigūruojant. Į šių specialistų veiklos sritį taip 
pat įeina gamybos įrenginių ir procesų optimizavimas gamyboje, gamybos procesų planavimas, kon-
trolė ir stebėsena, taip pat veiklos procesų tobulinimo potencialo atpažinimas.

· Procesų inžinieriai. Profesijos atstovai yra atsakingi už gamybos procesų optimizavimą, siekiant 
sumažinti gamybos išlaidas ir palaikant reikiamą produkcijos kokybę bei dalyvauja renkantis ir nau-
dojant technologijas. Dažniausiai šie specialistai dirba įmonėse, kurios savo veiklą organizuoja seri-
jinės ar nepertraukiamos gamybos principais. 

pav. 109. Darbo jėgos trūkumas įmonėse (%). Šaltinis: Sudaryta autorių, remiantis apklausos rezultatais

pav. 110. Darbuotojai, kurių trūksta pramonės įmonėms (%). Šaltinis: Sudaryta autorių, remiantis apklausos rezultatais

Darbuotojų kvalifikacijų kėlimo kontekste, apie 2/3 apklausoje dalyvavusių įmonių pažymėjo, kad darbo 
jėgos kvalifikacijų kėlimo programos Lietuvoje yra nepatrauklios / neefektyvios (pav. 108.). 
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Nepaisant neigiamo vertinimo, apie pusė apklausoje dalyvavusių įmonių reguliariai (bent kartą per metus) 
savo darbuotojams suteikia įvairius mokymus, siekiant kelti darbuotojų kvalifikacijas, reikalingas skaitme-
ninimo kontekste, ar siekiant užpildyti esamas spragas. Be to, 2022 m. apie 57 % įmonių planuoja didinti 
savo investicijas į darbuotojų kompetencijų plėtrą, darbuotojams suteikiant mokymus, susijusius su skaitme-
ninių technologijų identifikavimu, diegimu ar naudojimu versle (pav. 99.).

pav. 111. Darbuotojų kvalifikacijų kėlimo iniciatyvų įgyvendinimas (%). Šaltinis: Sudaryta autorių, remiantis apklausos           
rezultatais

8.2.4. Skaitmeninės transformacijos ekosistema

Siekiant paskatinti apdirbamosios pramonės įmonių skaitmeninimą, šalyje būtina sukurti šiam procesui 
palankią ekosistemą, kurios rėmuose įmonės galėtų sąveikauti su kitais vertės kūrimo grandinės dalyviais, 
žinias kuriančiais ir telkiančiais veikėjais, verslo paramos organizacijomis ir pan. Bendradarbiavimas apdir-
bamosios pramonės įmonėms gali suteikti prieigą prie naujų žinių, kompetencijų ar infrastruktūros, kas 
šiuo metu yra ypač aktualu šalies įmonėms. Pavyzdžiui, pasinaudojant prieinamais įrenginiais bei kompe-
tencijomis verslai galėtų išbandyti įvairius technologinius procesus, pradėti bandomąją gamybą, testuoti          
skirtingų technologijų integravimo galimybes, siekiant įsitikinti potencialių investicijų grąža ir potencialu. 

Apklausoje dalyvavusios įmonės, skaitmeninę įmonių transformaciją skatinančią ir palaikančią ekosistemą 
vertina labiau neigiamai nei teigiamai. Atitinkamai 22 ir 43 % apklausoje dalyvavusių įmonių pažymi, kad 
nepakankama prieiga prie skaitmeninių technologijų testavimo infrastruktūros stipriai ir vidutiniškai trukdo 
įmonėms vykdyti bei įgyvendinti skaitmeninimo iniciatyvas. Be to, 24 ir 30 % įmonių teigė, kad bendradar-
biavimo partnerių trūkumas taip pat stipriai ir vidutiniškai trukdo skaitmeninimo plėtrą įmonėse (pav. 102. 
ir pav. 103.).

Skaitmeniniai inovacijų centrai (SIC) yra vieni iš pagrindinių skaitmeninimo ekosistemos veikėjų visoje ES, 
siekiant paskatinti verslo transformaciją. Vieno langelio principu veikiantys kompetencijų centrai, jungiantys 
skirtingas organizacijas (pvz. mokslo ir tyrimų institucijas, pramonės asociacijas, plėtros institucijas ir pan.), 
padeda verslams tapti labiau konkurencingiems gamybos procesų, produktų ar paslaugų, naudojant skait-
menines technologijas, atžvilgiu.

Visgi, net 53 % apklausoje dalyvavusių įmonių teigė, kad per pastaruosius 3 metus nesinaudojo SIC                       
paslaugomis ir apskritai nėra susipažinę su šia koncepcija. Trečdalis apklausoje dalyvavusių įmonių teigė, 
kad žino, kas yra SIC, tačiau jų paslaugomis nesinaudojo (pav. 112.). Tokie rezultatai iš principo atspindi 2020 
m. antrojoje pusėje Ernst & Young organizacijos atlikto Lietuvoje veikiančių SIC vertinimo rezultatus. Šiame 
tyrime buvo akcentuojama, kad SIC vizija, misija ir aiški pozicija bendrame Lietuvos inovacijų ekosistemos 
kontekste yra šiek tiek miglota, todėl būtina detaliau apibrėžti šių institucijų vaidmenį ir išskirtinumą kitų 
organizacijų atžvilgiu. Be to, tyrime taip pat buvo teigiama, kad verslo bendruomenė yra nepakankamai in-
formuota apie SIC, dėl ko jų matomumas verslo tarpe yra nepakankamas. SIC turi savo praktikas ir veiklos 
metodus, bendraujant su verslu ir skatinant paklausą teikiamoms paslaugoms, tačiau, siekiant padidinti jų 
žinomumą, galimai reikia viešosios paramos, kad šie centrai būtų pristatyti kaip patikimi partneriai verslo 
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bendruomenei.60 Tikėtina, kad šiuos iššūkius padės spręsti Europos skaitmeninių inovacijų centrų vystyma-
sis, kurie apjungia jau esamus centrus bei specializuojasi skirtingose srityse, taip sukuriant daugiau aiškumo 
Lietuvoje veikiantiems apdirbamosios pramonės verslams.

pav. 112. Naudojimasis SIC paslaugomis (%). Šaltinis: Sudaryta autorių, remiantis apklausos rezultatais

Tarp apklausoje dalyvavusių įmonių tik 13 % per pastaruosius trejus metus naudojosi SIC teikiamomis            
paslaugomis. Visgi, atsižvelgiant į tai, kad pramonės įmonės skaitmeninimo iniciatyvų finansavimą įvardina 
kaip vieną iš didžiausių iššūkių, nenuostabu, kad parama ieškant investicijų / finansavimo yra daugiausiai 
dėmesio sulaukusi SIC paslauga – ja naudojosi 80 % įmonių (pav. 113.).

8 iš 10 apklausoje dalyvavusių įmonių taip pat naudojosi kita svarbia SIC teikiama paslauga – technologiniais 
auditais. Ši procedūra yra atliekama siekiant išsiaiškinti įmonės galimybes diegti novatoriškus sprendimus 
bei veiklos sferas, kuriose turėtų būti pasiremta technologiniais sprendimais. Išsiaiškinus verslo poreikius, 
įmonėms taip pat suformuluojami technologiniai pasiūlymai. Šiame kontekste 6 iš 10 įmonių taip pat nau-
dojosi technologinėmis konsultacijomis, kurių metu jos buvo konsultuojamos ir lavinamos apie diegiamas 
technologijas ir jų naudojimą.

Kitos SIC teikiamos paslaugos iš apklausoje dalyvavusių įmonių nesulaukia pakankamai dėmesio. Tik labai 
nedidelė dalis įmonių naudojosi testavimo prieš investuojant (angl. test before invest), darbuotojų kompe-
tencijų kėlimo ar technologinių partnerių paieškos paslaugomis. 

pav. 113. SIC paslaugos, kuriomis naudojosi pramonės įmonės (%). Šaltinis: Sudaryta autorių, remiantis apklausos rezul-
tatais

Klasteriai – tai dar viena organizacinė struktūra, galinti paskatinti pramonės įmonių skaitmeninę transfor-
maciją. Su skaitmeninimu susijusių procesų kompleksiškumas, finansinė našta ar rizikos didina įmonių tinklų 

60 Ernst & Young, „Assessment of the current status of the Lithuanian digital innovation hubs, in particular in respect to their role in contribut-
ing to the development of Lithuanian industry and its integration into European and global value chains.“ 2020 m.
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ir bendradarbiavimo vertę, siekiant sumažinti rizikas ir veiklos kaštus. Klasterių veikloje svarbų vaidmenį 
užima ir tokios institucijos, kaip universitetai, mokslinių tyrimų laboratorijos, konsultavimo ir techninių 
paslaugų tiekėjai, kurie padeda pritraukti naujas technologijas, kvalifikuotus darbuotojus ar investicijas, 
sukuria mokymosi galimybes ir didina įmonių lankstumą.61 Iš apklausoje dalyvavusių įmonių beveik 40 % yra 
verslo klasterių nariai (pav. 114.).

pav. 114. Įmonių narystė klasteryje (%). Šaltinis: Sudaryta autorių, remiantis apklausos rezultatais

26 % apklausoje dalyvavusių įmonių pažymėjo, kad buvimas klasterio nariu suteikia prieigą prie inves-
ticijų / finansavimo šaltinių, o 22 % teigė, kad klasteris padėjo surasti partnerių skaitmeninimo iniciatyvų            
įgyvendinimui.  Visgi, net 37 % klasterių narių teigia, kad buvimas tokios organizacijos dalimi neprisideda 
prie įmonės skaitmeninio lygio augimo (pav. 115.).

pav. 115. Kaip narystė klasteryje prisideda prie įmonių skaitmeninimo lygio augimo (%). Šaltinis: Sudaryta autorių, remiantis 
apklausos rezultatais

SIC bei klasteriai yra formalizuotos struktūros, kurios į visumą apjungia skirtingus skaitmeninimo ekosistemos 
dalyvius. Visgi, verslai, siekiant įgyvendinti skaitmeninimo iniciatyvas, gali bendradarbiauti ir su pavieniais 
šios ekosistemos dalyviais. Per pastaruosius 3 metus daugiausiai apklausoje dalyvavusių įmonių bendradar-
biavo su kitais verslais (60 %) bei įmonės klientais (38 %) (pav. 116.), įgyvendinant skaitmeninimo iniciatyvas. 

61 Žinių ekonomikos forumas, „Klasterių studija“. 2012 m. <https://eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/files/Inovaciijos/tyrimai_analizes/Klas-
teriu_studija_2012.pdf> 
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pav. 116. Skaitmeninimo ekosistemos dalyviai, su kuriais įmonės per pastaruosius 3 metus bendradarbiavo įgyvendinant 
skaitmeninimo iniciatyvas (%). Šaltinis: Sudaryta autorių, remiantis apklausos rezultatais

8.2.5. Kiti skaitmeninimui įtaką darantys veiksniai

Likę skaitmeninimą neigiamai paveikti galintys veiksniai įmonių vertinami dvejopai (pav. 102. ir pav. 103.). 
Įmonių skaitmeninimui įtaką galinčių padaryti vidinių veiksnių kontekste pramonės verslai mano, kad        
didžiausią neigiamą poveikį gali lemti skirtingų technologijų suderinamumo bei integracijos iššūkiai. Net 36 
% apklausoje dalyvavusių verslų teigia, kad šis veiksnys stipriai trukdo įmonėms vykdyti ar įgyvendinti skait-
meninimo iniciatyvas, o 38 % šį veiksnį vertina kaip vidutinio stiprumo.

Įmonių skaitmeninimo strategijų neturėjimas, nors ir vertinamas šiek tiek palankiau, lyginant su integracijos 
bei suderinamumo iššūkiais, irgi vertinamas kaip rimtas iššūkis vykdant bei įgyvendinant skaitmeninimo 
veiklas. Atitinkamai 25 ir 28 % įmonių šią problemą įvardina kaip stiprią ir vidutinišką, trukdant skaitmeninimo 
veiklas. 

Analizuojant Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių yra pastebima, kad įmonėms vis dar trūksta žinių 
apie skaitmeninimui reikiamą įrangą bei jos optimalią integraciją, o tai lemia faktas, jog įmonės šalyje yra la-
bai mažos ir dėl to neturi pakankamai žmogiškųjų ir finansinių resursų skaitmeninės transformacijos įgyven-
dinimui. Dėl kapitalo trūkumo įmonės dažnai yra nepasirengusios investuoti į skaitmenines technologijas, 
o kai yra daromos investicijos, dažnu atveju jos būna reaktyvios, o ne iš anksto suplanuotos pagal tam tikrą 
skaitmeninės transformacijos planą jau turimų technologijų ar žmogiškųjų resursų atžvilgiu. Be to, įmonėse 
dažnai trūksta žinių apie prieinamas technologijas, jų galimą panaudojimą ir integraciją su jau įmonėje         
įdiegtomis technologijomis.

Kiti du potencialūs vidiniai skaitmeninimo iniciatyvų įgyvendinimo trikdžiai, t. y. verslo modelių nesuderi-
namumas su skaitmeninėmis technologijomis bei skirtingi įmonės plėtros prioritetai apklausoje dalyvavusių 
įmonių vertinimu nesudaro reikšmingų trikdžių. 

Sisteminiai veiksniai apklausoje dalyvavusių įmonių buvo įvertinti skirtingai. 26 % įmonių teigė, kad šiuo 
metu Lietuvoje egzistuojanti Reguliacinė / teisinė aplinka netrukdo įmonių skaitmeninimo iniciatyvų, o 41 % 
įmonių teigė, kad šio veiksnio įtaka yra silpna. Priešinga situacija susidarė analizuojant Ekonominės / politinės 
situacijos įtaką. Nepaisant to, kad Pramonės įmonės 2022 m. tikisi didinti investicijas į skaitmeninę transfor-
maciją, anksčiau aptarti įvykiai, tokie kaip karas Ukrainoje, infliacijos šuolis, sutrikusios tiekimo grandinės ir 
pan., trukdys dalies apdirbamosios pramonės įmonių skaitmeninimo veiklas. 29 % apklausoje dalyvavusių 
įmonių teigia, kad tai turės stiprų neigiamą poveikį, o 38 % – jog Ekonominė / politinė situacija skaitmeninimo 
iniciatyvas paveiks vidutiniškai. 
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9. Suminis pramonės 
skaitmeninimo indeksas 

2022 m.
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Lietuvos rezultatas pagal Suminį pramonės skaitmeninimo indeksą yra 34.7 balai. Faktinis Lietuvos 
pramonės skaitmeninimo lygis ES kontekste yra vidutiniškas, o skaitmeninimui palanki ekosistema šiuo metu 
vis dar nėra pilnai išplėtota. Visgi, nepaisant įvairių iššūkių, su kuriais šiuo metu susiduria pramonės įmonės, 
jų lūkesčiai skaitmeninimo srityje yra labai pozityvūs – pramonės verslai nuosaikiai įgyvens skaitmeninimo 
iniciatyvas, o jų apimtys bus didesnės lyginant su 2021 m.

lentelė 8. Suminis pramonės skaitmeninimo indeksas. Šaltinis: Sudaryta autorių

Pagal prieinamus duomenis, Lietuva šiuo metu nuo ES atsilieka pagal tokias technologines sritis kaip didžiųjų 
duomenų analitika, 3D spausdinimas ir robotika. Pagal pastarąją kategoriją Lietuva užima ypač žemą vietą, o 
tai yra nulemta žemo industrinių robotų naudojimo lygio – šalies pramonė tarp 27 ES valstybių užima tik 20 – 
22 vietas. Nepaisant to, Lietuvos pramonės įmonės naudoja daugiau debesų kompiuterijos, daiktų interneto 
bei dirbtinio intelekto sprendimų, lyginant su ES rezultatais. Gerus rezultatus Lietuva taip pat demonstruoja 
tokiose srityse kaip vidinių procesų integracija ar integracija su tiekėjais/klientais, e-komercija.

Atsižvelgiant į įmonių lūkesčius, šalies pramonės verslai 2022 m., lyginant su 2021 m., planuoja skirti dau-
giau dėmesio skirtingų technologinių sprendimų diegimui versle. Apklausoje dalyvavusios įmonės didins 
skaitmeninimui skiriamą finansavimą, o reikšmingo augimo galima tikėtis robotikos srityje. 2021 m. į šią 
technologinę sritį investavo apie trečdalis įmonių, o 2022 m. plėtrą šioje srityje planuoja daugiau nei pusė 
apklausoje dalyvavusių įmonių. Kitose srityse augimas taip pat yra numatomas, tačiau augimo tempai turėtų 
būti mažesni. Apklausoje dalyvavusios įmonės planuoja didinti investicijas į didžiųjų duomenų analitiką, 3D 
spausdinimo technologijas, daiktų internetą ar dirbtinį intelektą. Visgi, 2021 m. į šias sritis investavo tik apie 
1 – 2 įmones iš 10, o 2022 m. į šias sritis investicijas didins tokia pati dalis įmonių.

Žmogiškojo kapitalo srityje Lietuvos pozicija šiuo metu yra ganėtinai prasta, lyginant su kitomis ES                         
šalimis. Nepaisant struktūrinių darbo rinkos iššūkių, pramonės įmonės planuoja didinti įvairių, su darbo jėga 
susijusių, iniciatyvų apimtis, pvz. įdarbinant naujus darbuotojus ar keliant jau esamos darbo jėgos kompe-
tencijas, kurios yra reikalingos pramonės skaitmeninimo kontekste.

Iki šiol Lietuva nuo Bendrijos rezultatų taip pat atsilieka pagal įvairius rodiklius, matuojančius verslo                 
bendradarbiavimą su įvairiais skaitmeninimą paskatinti galinčiais ekosistemos dalyviais. Kartu su augančio-
mis skaitmeninės transformacijos apimtimis, įmonės taip pat planuoja plėsti savo veiklas ir šioje srityje.

Apibendrinant, Lietuvos pramonės įmonės, nepaisant įvairių trikdžių, tokių kaip finansiniai sunkumai, in-
fliacija, energetinių išteklių prieinamumas, tiekimo grandinių trikdžiai bei žmogiškojo kapitalo trūkumas, 
toliau plėtos skaitmeninės transformacijos projektus. Skaitmeninimas šiame kontekste yra suvokiamas kaip 
būtinybė, siekiant toliau išlaikyti verslų konkurencingumą ir sušvelninti esamų iššūkių poveikį. Visgi, ar 
Lietuva pagerins savo pozicijas skaitmeninimo kontekste priklauso ir nuo kitų ES šalių – norint jas aplenkti                          
netolimoje ateityje, augimo tempai Lietuvoje privalo būti ženkliai didesni, lyginant su kitomis valstybėmis. 
Be to, siekiant paspartinti pramonės transformaciją, būtina šalinti įvairius sisteminius trikdžius, kurie šiuo 
metu vis dar neleidžia pasiekti optimalaus pramonės skaitmeninės transformacijos lygio.
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9.1. Pagrindinės išvados

Atsižvelgiant į Pramonės skaitmeninimo indekso rezultatus ir pramonės įmonių apklausos rezultatus, toliau 
yra pristatomos pagrindinės išvados ir rezultatai pramonės skaitmeninimą Įgalinančios aplinkos kontekste. 
Be to, lentelėje taip pat yra nurodyti specifiniai pramonės sektoriai, kuriems nurodyti iššūkiai bei galimybės 
yra patys aktualiausi (sektoriai kurie atsilieka pagal visus arba daugumą matuojamų konkrečios sub-kategori-
jos rodiklių).

lentelė 9.  Įgalinanti aplinka (įgūdžiai) – apibendrinimas. Šaltinis: Sudaryta autorių



141

lentelė 10.  Įgalinanti aplinka (bendradarbiavimas) – apibendrinimas. Šaltinis: Sudaryta autorių
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lentelė 11.  Įgalinanti aplinka (investavimas) – apibendrinimas. Šaltinis: Sudaryta autorių
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lentelė 12.  Įgalinanti aplinka (inovacijų diegimas) – apibendrinimas. Šaltinis: Sudaryta autorių

lentelė 13.  Įgalinanti aplinka (ryšių infrastruktūra ir paslaugos) – apibendrinimas. Šaltinis: Sudaryta autorių

Toliau yra pristatomi apibendrinti pramonės įmonių rezultatai pagal Technologijų naudojimo kategoriją. Len-
telė yra sudaryta iš dviejų dalių: 

1) pirmoji dalis apibendrina pramonės situaciją pagal specifines technologijas ir nurodo specifinius pra-
monės sektorius, kurie pagal konkrečius technologijų naudojimo rodiklius labiausiai atsilieka nuo ES 
rezultatų (atsilieka pagal visus arba daugumą specifinė sub-kategorijos rodiklių arba tuos rodiklius, 
kuriems yra suteiktas didelis svertinis koeficientas); 

2) antroji lentelės dalis apibendrina specifinius pramonės sektorius bei nurodo technologines sritis, 
pagal kurias sektorius atsilieka nuo ES rezultatų (analizuojama ne pagal specifinius rodiklius, o pagal 
agreguotus rezultatus, pvz. specifinis sektorius pagal 2 iš 3 rodiklių gali atsilikti nuo ES rezultatų, 
tačiau agreguotas sektoriaus rezultatas gali būti aukštesnis, atsižvelgiant į tai, kad rodikliui, pagal 
kurį Lietuva pirmauja, yra suteiktas didesnis svertinis koeficientas ar skirtumas tarp Lietuvos ir ES yra 
ganėtinai didelis).
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lentelė 14.  Technologijų naudojimas (dalinimasis informacija elektroniniu būdu įmonės viduje) – apibendrinimas. Šaltinis: 
Sudaryta autorių

lentelė 15.  Technologijų naudojimas (integracija su tiekėjais/klientais, tiekimo grandinės valdymas) – apibendrinimas. 
Šaltinis: Sudaryta autorių

lentelė 16.  Technologijų naudojimas (debesų kompiuterija) – apibendrinimas. Šaltinis: Sudaryta autorių
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lentelė 17.  Technologijų naudojimas (didieji duomenys) – apibendrinimas. Šaltinis: Sudaryta autorių

lentelė 18.  Technologijų naudojimas (3D spausdinimas) – apibendrinimas. Šaltinis: Sudaryta autorių
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lentelė 19.  Technologijų naudojimas (robotika) – apibendrinimas. Šaltinis: Sudaryta autorių
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lentelė 20.  Technologijų naudojimas (daiktų internetas) – apibendrinimas. Šaltinis: Sudaryta autorių
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lentelė 21.  Technologijų naudojimas (dirbtinis intelektas) – apibendrinimas. Šaltinis: Sudaryta autorių

lentelė 22.  Technologijų naudojimas (elektroninė komercija) – apibendrinimas. Šaltinis: Sudaryta autorių
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lentelė 23.  Technologijų naudojimas (interneto naudojimas ir saugumas) – apibendrinimas. Šaltinis: Sudaryta autorių

lentelė 24.  Technologijų naudojimas – apibendrinimas pagal atskiras agreguotas technologines sritis nr. 1. Šaltinis: Sudaryta 
autorių
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lentelė 25.  Technologijų naudojimas – apibendrinimas pagal atskiras agreguotas technologines sritis nr. 2. Šaltinis: Sudaryta 
autorių

9.2. Rekomendacijos

Įvertinus su skaitmeninimu susijusių procesų raišką pramonėje ir Lietuvos pramonės įmonių lūkesčius, 
išskirtinos šios rekomendacijos pagal viešosios intervencijos kryptis, siekiant didinti šalies pramonės 
skaitmeninės transformacijos apimtis ir efektyvumą: 

Intervencijos kryptis – žmogiškojo kapitalo plėtra:

· Skatinti įmones investuoti į skaitmeninių kompetencijų didinimą:

o plėtoti ir efektyvinti finansines paramos priemones, skirtas skatinti darbuotojų mokymus, 
kvalifikacijų kėlimą ar perkvalifikavimą skaitmeninių technologijų taikymo, diegimo ir nau-
dojimo kontekste;

o sukurti mokestinę paskatų sistemą, skatinančią pramonės įmones investuoti į darbuoto-
jų mokymo ir perkvalifikavimo programas, sietinas su skaitmeninių technologijų taikymu,         
diegimui ir naudojimu; 
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o plėtoti ir efektyvinti konsultavimo paslaugas, susijusias su skaitmeninių kompetencijų             
didinimu įmonėse.

· Skatinti skaitmeninių kompetencijų formavimui reikalingų mokymo programų pasiūlą ir kokybę:

o peržiūrėti darbuotojų mokymų, kvalifikacijų kėlimo ir perkvalifikavimo politiką įgyvendi-
nančių priemonių turinį, prioritetą teikiant iniciatyvoms, formuojančioms skaitmeninių tech-
nologijų taikymui, diegimui ir naudojimui reikalingas kompetencijas;

o kurti naujas studijų programas / adaptuoti jau esamas, kad šios geriau atitiktų pramonės 
poreikius procesų skaitmeninimo kontekste;

o peržiūrėti profesinio orientavimo politikos priemones, siekiant mokinius supažindinti su 
STEM disciplinomis ir pritraukti juos į su procesų skaitmeninimu susijusias studijų programas;

o kelti dėstytojų ir mokytojų kompetencijas bei atnaujinti studijų institucijose mokymo proce-
sui reikiamą infrastruktūrą atsižvelgiant į nuolatinę skaitmeninę technologinę pažangą.

· Skatinti skaitmeninių kompetencijų pritraukimą iš užsienio. Parengti ir įgyvendinti programas, 
skatinančias sugrįžti Lietuvos piliečius ar pritraukti į Lietuvą užsieniečius, turinčius kompetencijų 
skaitmeninių technologijų kūrimo, diegimo ir taikymo pramonės skaitmeninimo srityje bei pritraukti 
užsienio studentus mokytis pagal su pramonės skaitmeninimu susijusias programas, su galimybe po 
studijų likti dirbti pramonės įmonėse.

Intervencijos kryptis – viešoji parama verslo procesų skaitmeninimui:

· Skatinti skaitmeninių technologijų pasiūlą. Remti įmonių ir/arba mokslo ir studijų institucijų MTEP 
projektus, kurių metu kuriamos skaitmeninės technologijos.

· Skatinti skaitmeninių technologijų paklausą, didinant finansinių paramos priemonių                       
prieinamumą ir efektyvumą:

o sumažinti su skaitmeninimu susijusių viešųjų paramos priemonių naudojimosi administracinę 
naštą, pvz. dokumentų pateikimo ar atsiskaitymo už projektą formalumus, paraiškų vertinimo 
tvarką ir pan., prioritetą teikiant poveikio rodiklių pasiekimui;

o viešųjų paramos priemonių aprašymuose numatyti jų tikslus, remiamas veiklas, reikalavi-
mus pareiškėjams, vertinimo kriterijus ir pan., kad jie tiksliau atlieptų pramonės realijas ir  
poreikius, atsižvelgiant į pramonės skaitmeninės transformacijos iššūkius – didinti verslo 
efektyvumą (darbo našumą ir kuriamą pridėtinę vertę);

o išplėtoti viešųjų paslaugų sistemą, įgalinančią pramonės įmones atlikti skaitmeninius au-
ditus, reikalingus priimti sprendimus dėl atitinkamų skaitmeninių technologijų diegimo 
pagrįstumo.

· Didinti integraciją į tarptautines vertės kūrimo grandines, grįstas skaitmeninių technologijų 
kūrimu ir/arba taikymu:

o plėtoti ir efektyvinti konsultavimo paslaugas, susijusias su skaitmeninimo partnerių ir tech-
nologijų paieška;

o skatinti pramonės įmonių įsitraukimą į klasterius, kurių veiklos efektyvumas grindžiamas 
technologine simbioze (tame tarpe ir plačių skaitmeninių technologijų naudojimu);

o skatinti Lietuvos pramonės įmonių įsitraukimą į tarptautines iniciatyvas, klasterius, MTEPI 
programas, skatinančias skaitmeninių technologijų kūrimą, diegimą ir taikymą.

· Didinti skaitmenizavimo generuojamą multiplikacinį efektą, prioritetą teikiant:
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o skaitmeninimo technologijų, kurios lygiagrečiai prisideda prie neigiamo poveikio aplinkai 
mažinimo, diegimui;

o vidutiniškai aukštųjų ir aukštųjų technologijų sektorių plėtrai.

· Sistemingai vykdyti pramonės skaitmeninimo procesų stebėseną ir vertinimą, kasmet nustatant 
suminį pramonės skaitmenini indeksą, bei jo pagrindu sugeneruotas išvadas ir rekomendacijas.

· Stiprinti Lietuvos pramonės įmonių pasirengimą kibernetinio saugumo srityje, įmones supažin-
dinant su kibernetinio saugumo iššūkiais bei skatinant kibernetinio saugumo priemonių diegimą 
versle.

Intervencijos kryptis – skaitmeninė infrastruktūra:

· Atverti viešuosius duomenis, reikalingus skaitmeninių technologijų kūrimui ir funkcionavimui;

· Plėtoti viešąją skaitmeninę infrastruktūrą ir viešąsias skaitmenines paslaugas (ESIC, SIC, MTP ir kt.);

· Plėtoti pramonės įmonėms prieinamos testavimo infrastruktūros (angl. test before invest) ir bando-
mosios gamybos tinklą;

· Plėsti 5G ryšio tinklą;

· Sukurti skaitmeninių technologijų taikymo prioritetiniuose pramonės sektoriuose  demonstra-
vimo sistemą „Demo Digital Factory“, suteikiančią galimybę kitoms, atitinkamuose sektoriuose                     
veikiančioms įmonėms vizualiai susipažinti su skaitmeninių technologijų taikymo privalumais.
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Priedas I
I  Pramonės EVRK 2 red. kodų paaiškinimas

Dauguma informacijos apie pramonės įmones oficialiuose statistikos portaluose yra pateikiama agreguotai, 
t. y. sujungiant keletą skirtingų apdirbamosios pramonės sektorių skyrių lygmeniu. Lentelė žemiau apiben-
drina skirtingus agreguotus EVRK 2 red. kodus.

lentelė 26. PSI naudoti kombinuoti apdirbamosios pramonės EVRK 2 red. kodai
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Priedas II
I  Pramonės struktūra

Pramonės skaitmeninimo indekse yra naudojami duomenys apie įmones, kuriose dirba 10 ir daugiau dar-
buotojų. Nepaisant to, kad Lietuvos apdirbamoje pramonėje tokios įmonės sudaro tik apie 32 % visų įmonių, 
jos generuoja apie 96,7 % visos pramonės produkcijos vertės. Lentelės apačioje apibendrina Lietuvos pra-
monės struktūrą.

lentelė 27. Lietuvos apdirbamosios pramonės struktūra pagal darbuotojų skaičių. Šaltinis: Lietuvos statistika
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lentelė 28. Lietuvos apdirbamosios pramonės struktūra pagal įmonių dydį ir gamybos apimtis (2020 m.). Šaltinis: Lietuvos 
statistika
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Priedas III
I  IRT specialistų sąrašas ISCO-08

lentelė 29. IRT specialistai nr. 1. Šaltinis: International Labour Organization
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lentelė 30. IRT specialistai nr. 2. Šaltinis: International Labour Organization
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Priedas IV
I  Koreliacijos

Analizuojant ryšius tarp PSI bei skirtingų rodiklių, susijusių su pramonės skaitmeninimu buvo analizuojami 
koreliacijos ryšiai. PSI buvo naudojamas Pirsono (Pearson) koreliacijos koeficientas, atsižvelgiant į tai, kad 
stebimų atsitiktinių dydžių X ir Y skirstiniai yra normalieji. 

Interpretuojant Pirsono koreliacijų koeficientus nėra vieningos nuomonės, kokia reikšmė turėtų būti laikoma 
silpnu ar stipriu ryšiu. Visgi, stipri koreliacija gali būti laikoma nuo 0,7 / -0,7 iki 1 / -1.   

Siekiant išsiaiškinti ar koreliacija yra statistiškai reikšminga, t. y. neatsitiktinė, vertinamas statistinis   
reikšmingumas (P). Koreliacija daugumoje tyrimų yra reikšminga, jei apskaičiuota p reikšmė yra mažesnė už 
0,05.

Analizuojant koreliacijos ryšius buvo naudojama SPSS statistinės programinės įranga.

Toliau yra pateikiami analizuotų koreliacijos ryšių rezultatai.

lentelė 31. Koreliacija tarp Įgalinančios aplinkos ir Technologijų 
naudojimo. Šaltinis: Sudaryta autorių

lentelė 32. Koreliacija tarp PSI ir vidutinio pramonės įmonės 
darbuotojų skaičiaus. Šaltinis: Sudaryta autorių

lentelė 33. Koreliacija tarp PSI ir Pramonės produktyvumo. 
Šaltinis: Sudaryta autorių

lentelė 34. Koreliacija tarp PSI ir darbuotojų, dirbančių aukštų-
jų technologijų profesijas. Šaltinis: Sudaryta autorių
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lentelė 35. Koreliacija tarp PSI ir Apdirbamosios pramonės 
įmonių apyvartos. Šaltinis: Sudaryta autorių

lentelė 36. Koreliacija tarp PSI ir įmonių dalies, kurios savo 
darbuotojams teikia IRT mokymus. Šaltinis: Sudaryta autorių

lentelė 37. Koreliacija tarp PSI ir CO2 pagrįsto našumo. 
Šaltinis: Sudaryta autorių

lentelė 38. Koreliacija tarp PSI ir žiediškumo. Šaltinis:          
Sudaryta autorių
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