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Lietuvos Investuotojų Pasitikėjimo Indeksas (LIPI)
Lietuvos       investuotojų    pasitikėjimo indeksas 
(LIPI) atspindi didžiausių Lietuvoje veikiančių 
užsienio kapitalo įmonių vadovų požiūrį 
ir lūkesčius dėl Lietuvos verslo klimato bei 
investicinės aplinkos. Indekso tikslas –įvertinti 
šalies verslo aplinką bei Lietuvos ekonomikos 
patrauklumą užsienio investuotojams, 
atsižvelgiant į šalyje veikiančių investuotojų 
patirtį ir pastabas. 
Didžiausių investuotojų įžvalgos svarbios 
numatant šalies ekonomikos kryptis, įvertinant 
verslo perspektyvas ir lūkesčius. Panašių didesnės 
imties tyrimų The CEO Confidence Survey 
(JAV)  , The CEO Confidence Index (Australija)  
vykdytojai respondentais rinkdamiesi įmonių 
vadovus, pažymi, jog būtent pastarieji  priima 
svarbiausius investicinius sprendimus. Todėl šie 
respondentai gali ne tik paveikti šalies ekonomiką, 
bet ir gana tiksliai nusakyti ekonomikos 
tendencijas, pateikti vertingų įžvalgų apie 
ekonomines sąlygas šalyje bei aplinką verslui.
Nustatydami šį indeksą siekiame ne tik įvertinti 
Lietuvos rinkos sąlygas, bet ir išsiaiškinti joms 
didžiausią įtaką darančius veiksnius. 

LIPI – tai priemonė, leidžianti potencialiems 
investuotojams bei kitiems suinteresuotiems 
asmenims paprastai ir greitai gauti pagrindinę 
informaciją apie Lietuvos ekonomiką, padėtį 
šalies rinkoje ir trumpalaikes vystymosi 
perspektyvas. Indeksą sudaro trys dalys, 
apimančios verslo aplinką, įmonių veiklai įtaką 
darančius veiksnius ir bendrovių investicinius 
planus. Nustatant LIPI, prioritetas teikiamas 
aktualiai, rinkos tendencijas atitinkančiai 
informacijai, todėl indekso tyrime kviečiami 
dalyvauti tik didžiausi Lietuvos investuotojai bei 
užsienio kapitalo įmonių vadovai ir aukščiausio 
lygio vadybininkai. 
LIPI tyrimą inicijuoja ir atlieka „Investors‘ 
Forum“ – asociacija, vienijanti didžiausius ir 
aktyviausius    investuotojus     į   Lietuvos    ekonomiką. 
Tyrimas atliktas 2021 m. gegužės - birželio 
mėnesiais. Tyrimo metu apklausti 59 Lietuvoje 
veikiančių užsienio kapitalo įmonių atstovai. 

Indekso vertė Interpretavimas

LIPI = 2 (maksimali vertė) Visų respondentų lūkesčiai yra teigiami (absoliutūs teigiami lūkesčiai). 

LIPI > 1 Teigiamus lūkesčius turinčių respondentų dalis yra didesnė už neigiamus 
lūkesčius turinčių respondentų dalį.

LIPI = 1 Teigiamus ir neigiamus lūkesčius turinčių respondentų skaičius yra vienodas. 

LIPI < 1 Daugiau respondentų turi neigiamų lūkesčių, nei teigiamų. 

1 - Šaltinis: CEO Confidence Survey
2 - Šaltinis: CEO Confidence Index

1 pav.: Indekso vertė ir jos reikšmė
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https://chiefexecutive.net/category/ceo-confidence-index/
https://tec.com.au/wp-content/uploads/2019/02/TEC-Confidence-Index-Q4-2018-Report.pdf


Santrauka ir išvados
LIPI TYRIMAS: INVESTUOTOJŲ PASITIKĖJIMAS 
DIDŽIAUSIAS PER 4 METUS, GRĮŽTA LŪKESČIAI DĖL 
ĮMONIŲ PLĖTROS GALIMYBIŲ 

Lietuvos investuotojų pasitikėjimo indekso vertė nuo praėjusių metų pabaigos toliau auga ir šį 
ketvirtį pasiekė 1,237 iš 2 galimų. Indekso reikšmė ne tik auga, tačiau ir pasiekė aukščiausią reikšmę 
nuo 2017 metų II ketvirčio. 

• Investuotojai pozityviau vertina savo įmonių plėtros galimybes, ekonomikos perspektyvas šalyje 
bei kredito įsigijimo galimybes – šie teigiami pokyčiai sugrąžino investuotojų pasitikėjimą ir padarė 
įtaką indekso vertės šuoliui.
• Nerimą dėl kredito įsigijimo situacijos šalyje išreiškia mažiau įmonių vadovų – 45 proc. 
apklaustųjų mano, kad šioje srityje situacija gera. 
• Praėjusį ketvirtį didžiausią teigiamą vertinimo pokytį patyręs politinio stabilumo šalyje vertinimas, 
išlieka geras, 44 proc. apklaustų įmonių vadovų šią sritį vertina pozityviai. 
• Pozityviausiai vertinamos sritys išlieka tos pačios – tai telekomunikacijos, transporto ir logistikos 
infrastruktūra bei gyventojų užsienio kalbų mokėjimas. 
• Apklausti verslo atstovai mano, kad daugiausiai dėmesio valstybė turėtų skirti švietimo sistemos 
tobulinimui, viešojo sektoriaus efektyvumo gerinimui bei talentų migracijos klausimams.  
• Darbo santykių reguliavimas lieka dažniausiai investuotojų kasdienėje veikloje iššūkių kelianti 
sritis.
• Vertindami darbo organizavimo galimybes, didžioji dalis apklaustų investuotojų teigia, kad įmonėje 
darbuotojams bus taikomas hibridinis darbo modelis – dalį laiko darbuotojai dirbs iš biurų, dalį iš 
namų. Tokius pokyčius numato net 75 proc. apklaustų verslo atstovų. 
• 69 proc. investuotojų numato, kad jų įmonei reikalingas biurų plotas nesikeis. 

LIPI 2021 II ketv. = 1.237
LIPI

2 pav.: LIPI dinamika, LIPI 2021 m. II ketv.
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3 - Šaltinis: Finansinio stabilumo apžvalga 2021

INVESTUOTOJAI POZITYVESNI DĖL 
KREDITO ĮSIGIJIMO GALIMYBIŲ
Vertindami investicinę aplinką, verslo atstovai 
pozityviau atsiliepia apie kredito įsigijimo 
galimybes šalyje. Ši sritis buvo viena labiausiai 
investuotojus neraminančių sričių praėjusiais 
ketvirčiais. Vos 18 proc. įmonių vadovų praėjusių 
metų pabaigoje apie kredito verslui galimybes 
atsiliepė teigiamai, tiek pat investuotojų manė, 
jog galimybės mažos. Praėjusį ketvirtį verslo 
atstovų vertinimas pradėjo gerėti, teigiamai 
atsiliepiančių apie kredito galimybes padaugėjo 
ir trečdalis apklaustų investuotojų sąlygas įsigyti 
kreditą vertino gerai. Šio ketvirčio rezultatai rodo 
pozityvesnį įmonių atstovų požiūrį, 45 proc. jų 
mano, kad lengvumas įgyti kreditą šalyje aukštas. 
Neigiamai situaciją vertinančių vos 7 proc. Kredito 
įgijimo galimybes investuotojai vertina geriau, 
nei prieš pandemiją, šio vertinimo pagerėjimas 
turi įtakos ir indekso reikšmės augimui šį ketvirtį. 
Nors investuotojai pozityvesni, Lietuvos bankas 
praneša, jog paskolų įmonėms palūkanų normos 
2020 m. pabaigoje pradėjo mažėti. Skolinimo 
srautai 2020 m. reikšmingai susitraukė. Dėl 
sumažėjusio skolinimo 2020 m. bankuose 
reikšmingai traukėsi paskolų įmonėms portfelis 
– per metus jis sumažėjo 16 proc. Mažesniam 
verslo poreikiui skolintis apyvartinėms lėšoms 
įtakos galėjo turėti valstybės pagalbos priemonės: 
subsidijos, kompensacijos ir lengvatinės paskolos, 
kurios suteikė įmonėms papildomo likvidumo 
ir padidino mokumo galimybes trumpuoju 
laikotarpiu už daugiau nei 1 mlrd. Eur, ir beveik 
1 mlrd. Eur siekę mokesčių atidėjimai.3 
Praėjusį ketvirtį didžiausią teigiamą vertinimo 
pokytį patyręs politinio stabilumo šalyje 

vertinimas, išlieka geras. Nors investuotojai nebe 
tokie pat pozityvūs, kaip pirmą šių metų ketvirtį, 
lyginant su įprastomis Investuotojų pasitikėjimo 
indekso tendencijomis, politinio stabilumo 
vertinimas gana aukštas. Politinį stabilumą 
investuotojai iki praėjusio ketvirčio buvo 
linkę vertinti itin atsargiai, tai buvo mažiausiai 
teigiamų vertinimų sulaukianti sritis. Praėjusio 
ketvirčio rezultatai buvo itin pozityvūs, pusė 
apklaustų verslo atstovų politinį stabilumą šalyje 
vertino teigiamai. Šio ketvirčio vertinimas kiek 
nuosaikesnis. Tai, kad politinis stabilumas šalyje 
aukštas, teigia 44 proc. investuotojų. Neigiamai 
vertinančių šią sritį – 13 proc. apklaustųjų. 
Palyginus su verslo atstovų vertinimu praėjusiais 
metais, šių metų pirmų dviejų ketvirčių rezultatai 
iš ties teigiami, politinę aplinka ir jos stabilumas 
neramindavo apie trečdalį įmonių vadovų iki šių 
metų pradžios. Tai, kad praėjusiais ketvirčiais 
labiausiai neigiamai vertinta sritis investuotojų 
matoma vis pozityviau ženkliai prisideda prie 
indekso vertės augimo praėjusiame ir šiame 
ketvirtyje, o politinės aplinkos stabilumas jau 
antras ketvirtis iš eilės nebėra daugiausiai nerimo 
investuotojams keliančia sritimi. Tarptautinė 
kredito reitingų agentūra „Moody’s“ taip pat 
rodo pasitikėjimą nauja Vyriausybe. „Moody’s 
Investment Service“ pagerino Lietuvai 2015 metais 
suteiktą A3 (teigiama perspektyva) ilgalaikio 
skolinimosi reitingą į A2 (stabili perspektyva). 
Agentūros ekspertų sprendimą dėl Lietuvos 
reitingo pagerinimo lėmė dvi esminės priežastys. 
Visų pirma, teigiamos Lietuvos ekonomikos 
augimo, kurį skatina išaugusios investicijos ES 
lėšomis, į produktyvumo augimą orientuotos 
struktūrinės reformos bei pagerėjusios migracijos 
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https://www.lb.lt/uploads/publications/docs/31292_95817a44f58ed6b68e34eeb390862f02.pdf
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4 - Šaltinis: Lithuania’s Credit Ratings History
5 - Šaltinis: Finansinio stabilumo apžvalga 2021
6 - Šaltinis: Digital Quality of Life Index 2020 m.

ir demografinės tendencijos, perspektyvos 
vidutiniu laikotarpiu. Be to, agentūra tikisi, kad, 
nepaisant krizės poveikio, Lietuvos skolos našta 
išliks mažesnė nei daugumos tokį patį (A2) 
kredito reitingą turinčių šalių, o fiskalinę padėtį 
dar sustiprins žemi skolos aptarnavimo kaštai ir 
skolos užsienio valiuta mažėjimas. 4 
Didelį neigiamą vertinimo pokytį įsibėgėjus 
koronaviruso pandemijai antrąjį šių metų ketvirtį, 
patyrė ekonominio stabilumo vertinimas šalyje. 
Investuotojų nuotaikos šiek tiek atsitaisė praėjusių 
metų pabaigoje ir toliau augo nuo praėjusio 
ketvirčio. Kaip ir šių metų pradžioje, taip ir šį 
ketvirtį, 49 proc. vadovų ekonominę padėtį šalyje 
vertina kaip aukštą. Neigiamai atsiliepiančių apie 
ekonomikos padėtį šalyje sumažėjo vos vienu 
procentu, tokios nuomonės dabar laikosi 7 proc. 
apklaustųjų. Lyginant su praėjusių metų pabaiga, 
tai yra 10 proc. p. mažiau neigiamų vertinimų. 
Lietuvos ekonomika 2020 metus išgyveno geriau 
nei daugumos kitų šalių, susitraukė 0,9 proc., 
gerokai mažiau nei ES vidurkis.  Pasak Lietuvos 
banko, mažesniam Lietuvos ekonomikos 
susitraukimui įtakos turėjo santykinai didelė 
valstybės parama, nedidelė pirmoji COVID-19 
banga, sėkminga eksportuotojų veikla ir 
santykinai maža ekonomikos priklausomybė 
nuo labiausiai apribotų ekonominių veiklų (pvz., 
apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų).5  
Investuotojai išlieka nuoseklūs, vertindami 
telekomunikacijų sritį, transporto ir logistikos 
infrastruktūrą bei darbuotojų gebėjimus užsienio 
kalbose. Šios trys sritys tradiciškai verslo atstovų 
vertinamos labiausiai teigiamai. 80 proc. įmonių 
vadovų gerai atsiliepia apie darbuotojų gebėjimus 
kalbėti užsienio kalbomis, o 84 proc. jų teigiamai 

vertina transporto ir logistikos infrastruktūrą 
šalyje. Geriausiai vertinama sritimi išlieka 
telekomunikacijos – jas pozityviai vertina 
net 96 proc. respondentų. Lietuvos pažanga 
technologijų srityje įvertinta ir kompanijos 
„Surfshark“ atliktame skaitmeninio gyvenimo 
kokybės indekse. Lietuva 2020 m. pakilo per dvi 
pozicijas – iki 21 vietos (iš viso 85 vertinamos 
valstybės). Indeksas sudaromas atsižvelgiant į 
penkias kategorijas - interneto prieinamumą, 
interneto kokybę, e. infrastruktūrą, kibernetinį 
saugumą ir e. valdžios paslaugas. Geriausiai 
Lietuva pasirodė kibernetinio saugumo srityje, 
kurioje užima trečią vietą visame pasaulyje.6 
Apklausti įmonių vadovai taip pat palankiai 
vertina ir tinkamų patalpų bei žemės sklypų 
prieinamumą šiuo laikotarpiu. Daugiau nei pusė 
(55 proc.) apklaustųjų įvardija, jog situacija šioje 
srityje – gera, o neigiamai vertinančių padėtį 
- vos 7 proc. Tokias investuotojų nuomones 
atliepia ir „Swedbank“ Lietuvos verslo aplinkos 
apžvalgoje pateikti duomenys. Modernių biurų 
rinka Vilniuje – toliau plečiasi. 2020 m. biurų 
prieaugis siekė 14 proc., prognozuojama, kad 
per 2021 m. biurų prieaugis  bus dar 13 proc. 
Nors naujų biurų pasiūla nuosekliai auga, jų 
užimtumas – mažėja. 2020 m. biurų neužimtumas 
siekė 6,7 proc., numatoma, kad biurų nuomos 
rinka išliks aktyvi ir šiais metais. Nauja biurų 
pasiūla viršys paklausą, todėl augs bendras biurų 
neužimtumas per ateinančius 2021 m. sieks 8-10 
proc.7 Lietuvos bankas finansinio stabilumo 
apžvalgoje taip pat pažymi, jog dėl pandemijos 
metu paplitusio darbo iš namų ir veiklos ribojimų 
biurų ir prekybos patalpų neužimtumo lygis 
padidėjo, o biurų neužimtumo lygį gali didinti 

7 - Šaltinis: Swedbank: Antanas Sagatauskas, Lietuvos verslo aplinka 2020 m. bei 
prognozės 2021 m.

https://finmin.lrv.lt/en/competence-areas/state-debt-management/credit-ratings/lithuania-s-credit-ratings-history
5 - Šaltinis: 
https://www.lb.lt/uploads/publications/docs/31292_95817a44f58ed6b68e34eeb390862f02.pdf
https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=8048434
https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=8048434


ir pastaraisiais metais gausiai suplanuotos naujų 
biurų statybos.8 
Investuotojams pozityviau vertinant politinę 
šalies aplinką, prasčiausiai vertinamomis sritimis 
išlieka mokslinių tyrimų lygis Lietuvoje bei 
artumas tarp darbo užmokesčio ir produktyvumo. 
Kad padėtis mokslinių tyrimų srityje yra bloga, 
mano 25 proc. apklaustų investuotojų. Svarbu 
pastebėti, jog šiuo metu Lietuva skiria tik 0,88 proc. 
BVP moksliniams tyrimams ir eksperimentinei 

plėtrai, tuo tarpu ES vidurkis šioje srityje yra 
2,03 proc., o EBPO valstybėse ji dar aukštesnis - 
2,41 proc.9  Taigi investuotojų laukiami pokyčiai 
šioje srityje yra reikalingi ir svarbūs. Neigiamai 
vertinančių darbo užmokesčio ir produktyvumo 
santykį – 27 proc. įmonių vadovų. Didesnė dalis 
jų, situacija šioje srityje vertina vidutiniškai (49 
proc.). 

6

DIDŽIAUSI KASDIENIAI IŠŠŪKIAI – 
DARBO SANTYKIŲ REGULIAVIMAS IR 
TERITORIJŲ PLANAVIMAS 
Kasdieniai iššūkiai, su kuriais dažniausiai 
susiduria verslininkai, nepakito. Darbo santykių 
reguliavimas lieka dažniausiai investuotojų 
kasdienėje veikloje iššūkių kelianti sritis. 
Nesklandumų čia dažnai patiria beveik trečdalis 
apklaustų investuotojų, dar 42 proc. kartais 

patiria nepatogumų, susijusių su šia sritimi. 
Antrasis investuotojams dažniau kylantis iššūkis 
– teritorijų planavimas. Kasdienėje veikloje su 
nesklandumais šioje srityje dažnai susiduria 
25 proc. verslo atstovų. Mažiausiai iššūkių 
apklaustiems investuotojams vykdant kasdienę 
veiklą kyla dėl produktų saugos, bei mokesčių 
mokėjimo.

8 - Šaltinis: Finansinio stabilumo apžvalga 2021
9 - Šaltinis: OECD Data, Gross domestic spending on R&D

https://www.lb.lt/uploads/publications/docs/31292_95817a44f58ed6b68e34eeb390862f02.pdf
https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm   


10 - Šaltinis: Eurydice, Lithuania Overview 
11 - Šaltinis: Lietuvos švietimo būklės apžvalga
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Investuotojai išlieka nuoseklūs, vertindami sritis, 
kurioms valstybė turi skirti daugiausiai dėmesio. 
Kaip tris svarbiausius prioritetus apklausti įmonių 
vadovai nurodo švietimą, viešojo sektoriaus 
efektyvumą bei talentų migraciją. Šios trys 
sritys jau kuris laikas investuotojų įvardijamos 
kaip svarbiausios ir reikalaujančios daugiausia 
pokyčių. 
Verslo atstovų nuomonė nesikeičia – švietimas 
yra pirmoji sritis, turinti sulaukti valstybės 
dėmesio ir pokyčių. Tokios nuomonės laikosi net 
75 proc. apklaustų įmonių vadovų. Problemos 
aktualumą patvirtina ir EURYDICE vykdomos 

INVESTUOTOJAI NUOSEKLŪS – 
ŠVIETIMAS IR VIEŠOJO SEKTORIAUS 
EFEKTYVUMAS YRA PRIORITETAI 

Europos švietimo sistemų apžvalgos duomenys.10  
Nurodoma, kad keturios didžiausios problemos, 
susijusios su švietimo sistema Lietuvoje, yra: 
mokinių pasiekimų lygis, mokyklų tinklo 
neatitikimas demografinei situacijai, mokytojo 
specialybės prestižiškumo nebuvimas bei 
lyderystės trūkumas švietimo įstaigose. 
Mokyklų tinklo problematiką parodo ir Lietuvos 
švietimo būklės apžvalgoje pateikti duomenys: 
vienoje bendrojo ugdymo mokykloje ugdoma 
vidutiniškai 320 mokinių, mieste mokyklos 
vidutiniškai 3 kartus didesnės nei kaime.11  EBPO 
pateikiami duomenys, patvirtina, kad Lietuvoje – 
vienas didžiausių mokinių pasiekimų skirtumų, 
vertinant kaimiškas ir miesto vietoves. Lietuva 
– šešta Europoje pagal mokinių pasiekimų 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/lithuania_en
http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2019/10/Svietimo-bukles-apzvalga-2019-web.pdf


12 - Šaltinis: Mapping the state of graduate tracking policies and practices in the EU Member States and EEA countries
13 - Šaltinis: International Civil Service Effectiveness (InCiSE) Index
14 - Šaltinis: Lietuvos užimtumo 2020 m. tendencijos ir ateities prognozės

skirtumą, nulemtą geografinių veiksnių. 
EUROGRADUATE nagrinėjantis aukštojo 
mokslo absolventų duomenis Lietuvoje ir kitose 
Europos šalyse, atskleidė, jog akademinių 
darbuotojų atlyginimai Lietuvoje yra vieni 
mažiausių ES. Remiantis 2016 metais atlikto 
tyrimo duomenimis, Lietuvos dėstytojų ir 
mokslininkų atlyginimai tesiekė ES-27 šalių 
vidurkio ketvirtadalį. Be to, aukštojo mokslo 
institucijos joms skirtą finansavimą išnaudoja 
neefektyviai – 2016 metais tam tikros aukštojo 
mokslo institucijos net apie 30% joms skirto 
metinio biudžeto išleido administracinėms ir 
infrastruktūros išlaidoms padengti.12 
Investuotojai pažymi, jog valstybė neturėtų 
pamiršti ir viešojo sektoriaus, bei daugiau 
dėmesio skirti tam, jog šis veiktų kuo 
efektyviau. Efektyvumo poreikis ypač pasimatė 
ir koronaviruso pandemijos sukeltų pasekmių 
valdyme. Šį ketvirtį daugiau nei pusė, 51 proc. 
apklaustų įmonių vadovų, viešojo sektoriaus 
efektyvumą įvardija vienu svarbiausiu valstybės 
prioritetų. Pagal tarptautinį valstybės tarnybos 
veiksmingumo indeksą, kuris 2019 m. apėmė 
38 šalis (EBPO), Lietuva užima 20-ą vietą ir yra 
per dvi valstybes žemiau bendro šalių vidurkio. 
Europos Sąjungos šalių kontekste, Lietuva yra 
11oje vietoje (palyginimui – Latvija 13, Lenkija 
16, o Estija – 5). Skaičiuojant indeksą pagrindinis 
dėmesys skiriamas centrinio lygmens valstybės 
tarnybai. Indeksą sudaro 12 rodiklių rinkinys. 
Iš šių rodiklių vertinimų matoma, kad gebėjimų 
srityje Lietuva pasirodo ženkliai prasčiau nei 
geriausiai šioje srityje įvertinta Naujoji Zelandija, 

o paslaugų skaitmenizavimo srityje – Lietuva yra 
labai arti stipriausios šalies (1 vietoje yra Estija).13 
Trečioji sritis, kuriai investuotojai skatina skirti 
daugiau dėmesio – talentų migracija. Pokyčių 
šioje srityje būtinumą įmonių vadovai pabrėžia 
jau kuris ketvirtis iš eilės.  Talentai šalies 
investiciniam klimatui itin svarbūs. Šis veiksnys 
nurodomas vienu iš pagrindinių, kuris skatina 
investuoti Lietuvoje ir čia pasilikti, taip pat 
investuotojai LIPI apklausoje nuolat pabrėžia, kad 
kvalifikuotos darbo jėgos šalyje trūksta. Dėmesio 
poreikį talentų migracijai pabrėžia 36 proc. 
investuotojų. Užimtumo tarnyba (UT) leidinyje 
„Lietuvos užimtumo 2020 m. tendencijos“ 
nurodo, jog pusė 2020 m. UT registruotų laisvų 
darbo vietų – kvalifikuotiems darbininkams. 
Tuo pačiu pastebi, jog darbo rinkoje 2020 
metais fiksuotas kvalifikuotų darbininkų 
trūkumas, o kvalifikuotos darbo jėgos poreikis 
– augo, lyginant su 2019 metais (kvalifikuotiems 
darbuotojams skirtų darbo pasiūlymų registruota 
2,2 proc. daugiau). Užimtumo tanyba pateikia 
informaciją, jog per 2020 m. 7,4 tūkst. užsieniečių 
gavo dokumentus, reikalingus įsidarbinimui 
Lietuvoje. Didžiausia dalis užsieniečių, gavusių 
leidimus/sprendimus dirbti Lietuvoje, juos 
gavo dėl darbo atitikties paslaugų sektoriuje (38 
proc.).  Taip pat pastebima, jog dėl pandemijos 
šalyje buvo sustabdytas leidimų dirbti trečiųjų 
šalių piliečiams išdavimas, apribotas užsieniečių 
atvykimas į Lietuvą. Tai turėjo įtakos tam, kad 
2020 m. UT išdavė leidimų dirbti ar priėmė 
sprendimų dėl darbo atitikties 1,23 karto mažiau 
nei 2019 m.14

8

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/93231582-a66c-11ea-bb7a-01aa75ed71a1/language-en
https://www.bsg.ox.ac.uk/about/partnerships/international-civil-service-effectiveness-index-2019
https://uzt.lt/wp-content/uploads/2021/02/Lietuvos-u%C5%BEimtumo-2020-m.-tendencijos-2021-02-19.pdf
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AUGA INVESTUOTOJŲ LŪKESČIAI 
DĖL KREDITO ĮGYJIMO SĄLYGŲ IR 
TELEKOMUNIKACIJŲ PLĖTROS 
Investuotojai geriau vertina lūkesčius dėl kredito 
įsigijimo ateityje. Praėjusiame šių metų ketvirtyje 
vos 8 proc. apklaustų investuotojų manė, kad 
lengvumas įgyti kreditą pagerės. Šiuo metu, 
situacijos perspektyvas teigiamai vertinančių 
investuotojų net 18 proc. Vertinančių netolimos 
ateities situaciją neigiamai – mažiau. Praėjusiame 
ketvirtyje kredito sąlygų blogėjimą numatė net 
27 proc. įmonių vadovų, o šį ketvirtį tokios 
nuomonės laikosi vos 9 proc. jų. Šis pokytis 
itin svarbus indekso vertės augimui, nes būtent 
lūkesčiai dėl kredito galimybių ir esamos padėties 
kredito rinkoje buvo vieni labiausiai nukritusių 
ir padariusių neigiamą poveikį investuotojų 

pasitikėjimo indekso reikšmei nuo to laiko, kai 
prasidėjo pandemija. 
Verslo atstovai vis dar atsargiai vertina ekonominės 
padėties perspektyvas Lietuvoje. Manančių, kad 
makroekonomikos padėtis šalyje gerės – vos 9 
proc. Tačiau įmonių vadovų, turinčių neigiamų 
lūkesčių dėl šios srities, taip pat nedaug (9 proc.). 
Didžioji dalis apklaustų investuotojų padėtį ir 
ateities perspektyvas yra linkę vertinti atsargiai, 
ir mano, kad ekonominė padėtis ateinančiu 
laikotarpiu išliks nepakitusi (82 proc.). Lyginant 
su praėjusiu ketvirčiu, pozityvių lūkesčių turi 
mažiau investuotojų, tačiau, tuo pačiu, sumažėjo 
ir neigiamai vertinančių galimą ateities situaciją 
ekonomikoje. Europos komisijos prognozės 
pozityviai vertina ekonomikos Lietuvoje augimo 
galimybes. Šių metų pirmąjį ketvirtį realusis 
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Lietuvos BVP jau grįžo į savo lygį prieš pandemiją 
ir prognozuojama, kad toliau augs. 2021 metais 
tikima, kad augimas sieks 2,9 proc., o 2022 metais 
3,9 proc.15 
Sparti 5G plėtra ir  naujovių telekomunikacijos 
srityje diegimas padarė įtakos ir investuotojų 
požiūriui į telekomunikacijų plėtrą Lietuvoje. Ši 
sritis paprastai yra viena geriausiai investuotojų 
vertinamų sričių. Šio ketvirčio rezultatai 
rodo, kad investuotojai drąsiau tikisi teigiamų 
pokyčių šioje srityje, netolimoje ateityje. Iki šiol 
dažniausiai nuosaikiai vertinę galimus pokyčius, 
ir daugiausia teigę, kad situacija išliks nepakitusi, 
net trečdalis (33proc) įmonių vadovų šį ketvirtį 
tikisi, kad situacija telekomunikacijų srityje 
ateinančiu laikotarpiu gerės. 
Pozityviau žvelgiama ir į transporto ir logistikos 

infrastruktūros plėtrą Lietuvoje, ketvirtadalis 
apklaustų investuotojų tikisi, kad ateinančiu 
laikotarpiu situacija šioje srityje gerės, likusi dalis 
mano, kad padėtis išliks nepakitus. Pozityviau 
vertinančių galimus pokyčius – 13 proc. p. 
daugiau, nei praėjusį ketvirtį. 
Metų pradžioje, lyginant su ankstesniais tyrimo 
laikotarpiais, investuotojai itin pozityviai žvelgė į 
politinės aplinkos stabilumo perspektyvas, net 37 
proc. investuotojų manė, kad situacija pagerės. Šio 
ketvirčio rezultatai kiek nuosaikesni – teigiamų 
pokyčių tikisi 7 proc. apklaustų įmonių vadovų. 
Tačiau lyginant su ankstesniais laikotarpiais, 
investuotojų lūkesčiai dėl politinio stabilumo 
vis tiek išlieka geresni nei praėjusiais metais ir 
anksčiau, vos 15 proc. išreiškia susirūpinimą dėl 
situacijos šioje srityje pablogėjimo.  

https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2021/spring/ecfin_forecast_spring_2021_lt_en.pdf
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Iki pandemijos verslo atstovai itin pozityviai 
žvelgė į įmonių plėtros galimybes, darbuotojų 
skaičiaus, jų atlyginimų augimą, eksporto ir 
produktų paklausos didėjimą. Investuotojų 
optimizmas sumažėjo prasidėjus pandemijai ir 
pirmajam karantinui. Nuo praėjusio ketvirčio 
verslo atstovai pozityviau žvelgia į įmonių ateities 
galimybes, o lūkesčiams pamažu grįžtant į prieš 
pandeminį lygį, būtent šių sričių pozityvesnis 
vertinimas šį ketvirtį padarė didžiausią įtaką 
indekso reikšmės augimui. 
Daugiausiai teigiamų lūkesčių dėl pokyčių 
netolimoje ateityje investuotojai išreiškia 
vertindami įmonės produktų paklausą ir 
darbuotojų atlyginimų pokyčius. 65 proc. 
apklaustų įmonių vadovų tikisi, kad jų įmonės 
produktų paklausa padidės (taip manančių 
praėjusiame ketvirtyje buvo 43 proc.). Dar 
didesnis skaičius investuotojų tikisi darbuotojų 
atlyginimų augimo – net 69 proc. jų laikosi šios 
nuomonės. Svarbu ir tai, kad apie atlyginimų 
mažėjimą nekalba nei vienos paklaustos 
įmonės vadovas, o likęs trečdalis tikisi, kad 
atlyginimai ateinančiu laikotarpiu nepasikeis. 
Šie teigiami pokyčiai sugrąžino įmonių 
lūkesčius į prieškarantininį laikotarpį. Nepaisant 
pandemijos nulemto išaugusio nedarbo Lietuvoje, 
duomenys rodo, kad atlyginimų augimas 2020 
metais išliko spartus. Metų pabaigoje vidutinis 
darbo užmokestis buvo 12,2 proc. didesnis 
nei prieš metus, todėl didžiosios dalies šalies 
gyventojų finansinė padėtis pandemijos metu 
netgi gerėjo.16  Europos Komisija numato, kad 

gerėjanti ekonominė padėtis Lietuvoje turėtų ir 
toliau palaikyti atlyginimų augimą 2021 ir 2022 
m.17  Lietuvos bankas pažymi, kad žvelgiant 
retrospektyviai, pandemijos metu darbo atlygis 
sumažėjo tik vienoje ekonominėje veikloje – 
apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų (joje 
darbo užmokestis tebėra beveik 4 % mažesnis nei 
buvo 2019 m.). Prie bendro darbo užmokesčio 
kilimo per visą pandemiją, prisideda anksčiau 
buvusi ir šiuo metu esanti gera įmonių finansinė 
padėtis, įmonių pastangos didinti darbo našumą, 
keliamas darbo atlygis viešajame sektoriuje 
ir tebevyraujantys lūkesčiai, kad ateityje dėl 
natūralių demografinių tendencijų aktuali bus 
darbuotojų trūkumo problema.18 

Investuotojai taip pat labai pozityviai vertina 
investavimo ir naujų darbuotojų įmonėse 
galimybes. Daugiau nei pusė, net 55 proc. 
įmonių vadovų numato, kad investicijos augs, 
o naujų darbuotojų skaičius įmonėje didės. 
Pozityvių pokyčių praėjusį ketvirtį šioje srityje 
tikėjosi 25 proc. p. mažiau investuotojų (30 
proc.). Taip pat sumažėjo vadovų, numatančių 
neigiamus pokyčius, skaičius. Praėjusį ketvirtį 
investicijų mažėjimą numatė 16 proc. apklaustų 
vadovų, šį ketvirtį taip manančių sumažėjo iki 
5 proc. p. Ženkliai sumažėjo ir manančių, kad 
naujų darbuotojų įmonėse mažės, šį ketvirtį taip 
pasisakančių, lyginant su praėjusiu ketvirčiu, yra 
net 18 proc. p. mažiau (I ketv. 20 proc., II ketv. 2 
proc.). 
Mažiau teigiamų lūkesčių investuotojai turi dėl 
įmonės pelno netolimoje ateityje. 13 proc. jų 
mano, kad įmonės pelnas mažės, o apie pelno 
augimą pasisako 33 proc. vadovų. Nors nerimo 
vis dar yra, neigiamų lūkesčių lyginant su 

16 - Šaltinis: Finansinio stabilumo apžvalga 2021 

INVESTUOTOJŲ AMBICIJOS GRĮŽTA 
– DIDESNI ATLYGINIMAI, DAUGIAU 
DARBUOTOJŲ IR DIDESNĖ PAKLAUSA 

17 - Šaltinis: Forecast Spring, 2021, Lithuania
18 - Šaltinis: LB Makroekonominės prognozės

https://www.lb.lt/uploads/publications/docs/31292_95817a44f58ed6b68e34eeb390862f02.pdf
https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2021/spring/ecfin_forecast_spring_2021_lt_en.pdf
https://www.lb.lt/uploads/publications/docs/31295_1a59fd54e716a935b61834b966afa9d9.pdf
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TALENTAI LIETUVOJE PADEDA 
PRITRAUKTI IR IŠLAIKYTI 
INVESTUOTOJUS 
Vertindami Lietuvos privalumus pritraukiant 
investicijas, respondentai lieka nuoseklūs ir 
toliau pažymi, kad būtent darbo užmokesčio 
dydis, talentai bei infrastruktūra yra pagrindiniai 
veiksniai, pritraukiantys pasirinkti Lietuvą. Net 

56 proc. apklaustųjų pagrindiniu privalumu 
įvardija Lietuvoje esančius talentus, 44 proc. 
respondentų pažymi darbo apmokestinimo 
privalumus, o tiek pat mano, kad investicijas į 
Lietuvą labiausiai pritraukia gyvenimo kokybė 
Lietuvoje. Tokiems LIPI apklausos rezultatams 
antrina ir „fDi Markets“ pateikiami duomenys. 
Trys dažniausiai 2013 - 2017 m. gamybos 

praėjusiu ketvirčiu – mažiau. Metų pradžioje net 
ketvirtadalis apklaustų įmonių vadovų manė, 
kad pelnas mažės, o teigiamų lūkesčių turėjo vos 
penktadalis investuotojų. 
Daugiau įmonių planuoja, kad darbuotojų 
skaičius ateinančiu laikotarpiu augs, taip 
manančių šį ketvirtį daugiau nei 50 proc. ir tai 
yra 16 proc. p. daugiau, lyginant su praėjusiu 
ketvirčiu. Taip pat svarbu ir tai, kad nei vienas 
vadovas nenurodė, kad planuojamas darbuotojų 
skaičiaus mažėjimas, nors praėjusį ketvirtį tokią 
nuomonę turėjo 13 proc. apklaustų vadovų. 
Bendra tendencija rodo, kad įmonių vadovai 
ambicingiau vertina galimybes plėstis, įdarbinti 

naujus žmones, kelti darbuotojų atlyginimus. 
Labiau pasitikima eksporto galimybėmis, 
produktų paklausos augimu. Nors kiek atsargiai 
žvelgiama į pelno augimą, investavimą, bendra 
tendencija gerėja, įmonių vadovai atviresni plėtrai 
ir labiau pasitiki ateinančio laikotarpio augimo 
perspektyvomis. Balandžio mėnesio „Swedbank“ 
ekonomikos apžvalgoje taip pat pažymima, jog 
per pirmuosius du šių metų mėnesius lietuviškos 
kilmės prekių eksportas buvo 13,8 proc. didesnis 
nei prieš metus, daugiausia dėl daug didesnio 
chemijos ir farmacijos produktų bei grūdų 
eksporto.19  

19 - Šaltinis: Swedbank Economic Outlook 

https://www.swedbank-research.com/english/swedbank_economic_outlook/2021/april/seo_apr_2021_eng_final.pdf
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projektus vykdžiusių įmonių įvardijami Lietuvos 
pasirinkimo motyvai yra kvalifikuota darbo jėga 
(57 proc.), infrastruktūra ir logistika (39 proc.) 
bei investicijų agentūros ir valstybės paskatos (35 
proc.). 
Vardindami pagrindines priežastis, dėl kurių 
investuotojai pasilieka ir įsitvirtina Lietuvoje, 
apklaustieji nurodo, kad prie talentų gausos 

svarbos prisideda ir sprendimai susiję su verslo 
reguliavimu bei mokesčių sistema. 44 proc. 
respondentų verslo reguliavimą laiko viena 
pagrindinių priežasčių išlaikyti investicijas 
Lietuvoje. Talentų svarbą pabrėžia net 71 proc. 
apklaustųjų, o darbo apmokestinimą, kaip 
svarbią priežastį išlaikyti investicijas nurodo 47 
proc. įmonių vadovų. 
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KVALIFIKUOTA DARBO JĖGA ITIN 
SVARBI, BET JOS TRŪKSTA 
Kvalifikuotų darbuotojų ir talentų svarbą 
Lietuvos verslui investuotojai pabrėžia kalbėdami 
apie sritis, kurios turi sulaukti daugiau valstybės 
dėmesio. Taip pat talentai yra svarbus dėmuo, 
pritraukiant ir išlaikant investicijas šalyje. Vis 

dėlto, vertindami kvalifikuotos darbo jėgos 
pasiūlą Lietuvos darbo rinkoje investuotojai 
pažymi, kad ji nėra pakankama. Daugiau nei 
pusė, 56 proc. apklaustų investuotojų teigia, jog 
kvalifikuotos darbo jėgos trūksta arba iš dalies 
trūksta. Tuo tarpu, 26 proc. investuotojų mano, 
kad kvalifikuotos darbo jėgos šalyje pakanka. 

PAPILDOMI KLAUSIMAI 
Kaip ir kiekvieną ketvirtį investuotojų klausėme 
nuomonės aktualiomis, jiems ir visuomenei 
svarbiomis temomis. Šįsyk respondentų 
paprašėme įvertinti, kaip dėl pandemijos keisis 
darbo, susitikimų organizavimas, biurų aplinka 
ir jų poreikis ateityje, pandemijai ir karantinui 
pasibaigus. 
Vertindami darbo organizavimo galimybes, 
didžioji dalis apklaustų investuotojų teigia, kad 
įmonėje darbuotojams bus taikomas hibridinis 
darbo modelis – dalį laiko darbuotojai dirbs iš 
biurų, dalį iš namų. Tokius pokyčius numato 
net 75 proc. apklaustų verslo atstovų. Pilną 
darbuotojų grįžimą į biurą numato 18 proc. 
įmonių vadovų ir vos 2 proc. jų mano, kad darbas 

bus pilnai organizuojamas nuotoliniu būdu. 
Panašios tendencijos išlieka ir vertinant tai, 
kaip bus organizuojami susitikimai. Net 8 iš 10 
apklaustų investuotojų teigia, kad susitikimai vyks 
ir gyvai, tačiau nebus atsisakoma ir nuotolinių 
(online) susitikimų. Vos 5 proc. įmonių vadovu 
tiki, kad visi susitikimai vyks kaip anksčiau, 
gyvai, o 13 proc. lieka prie idėjos susitikimus 
organizuoti tik nuotoliniu būdu. 
Verslo atstovai išlieka pozityvūs ir vertindami 
biurų poreikį. Nepaisant to, jog didžioji dalis jų 
nurodo, kad darbas bus organizuojamas tiek iš 
biurų, tiek iš namų, o susitikimai taip pat vyks ir 
gyvai ir nuotoliniu būdu, 69 proc. investuotojų 
numato, kad jų įmonei reikalingas biurų plotas 
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nesikeis. Vis gi, 15 proc. apklaustų įmonių 
vadovų mano, kad teks mažinti biurų plotą. 13 
proc. apklaustųjų numato biurų plotų plėtrą. 
Didžioji dalis investuotojų numato ir kitus, su 
darbo organizavimu susijusius pokyčius. 45 proc. 
apklaustų investuotojų numato, kad pradėjus 
planuoti darbuotojų grįžimą į biurus, juose keisis 
taisyklės dėl atstumų, padažnės dezinfekcijos 
poreikis. Dar tiek pat verslo atstovų nurodo, kad 

padidės investicijos į automatizaciją ir dirbtinį 
intelektą. 44 proc. įmonių vadovų numato, jog 
didesnis dėmesys bus kreipiamas atnaujinant 
kibernetinio saugumo sistemas. Atkreipiamas 
dėmesys ir į darbuotojų, dirbsiančių iš namų, 
gerovę, 4 iš 10 apklaustųjų nurodo, kad bus 
padedama darbuotojams įsirengti darbo vietas 
namuose. Dar dešimtadalis apklaustųjų teigia, 
kad jų įmonėje gali padidėti „sick days“ skaičius. 
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