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2020 m. kovo 11 d. Pasaulio sveikatos 

organizacijai  paskelbus Covid-19 viruso 

plitimą pasauline pandemija, prasidėjo gilios 

suirutės ir sumaišties laikotarpis. Tuo metu 

dar niekas neįsivaizdavo, ką tai mums atneš. 

Verslininkams greitai reaguojant į pokyčius, 

to paties tikimasi ir iš Vyriausybės. Šiuo metu 

svarbu padaryti viską, kad būtų sėkmingai 

įgyvendintos ekonomikos atkūrimo 

priemonės, planingai ir prasmingai įsisavinti 

turimi ištekliai ir skatinti Lietuvos ekonomikos 

sugrįžimą į priešpandeminį lygį ir tolesnį jos 

augimą. Mieli skaitytojai,

2021 m. kovo 11 d. „PwC“ pristatė 

24-ąjį pasaulinės įmonių vadovų (angl 

CEO)* apklausos rezultatus. Šiemet 

šioje apklausoje dalyvavo 5 050 

aukščiausio lygio vadovų iš 100 

skirtingų pasaulio šalių. Tokią apklausą 

atlikome ir Baltijos šalyse, norėdami 

sužinoti verslininkų nuomonę apie 

naujausias tendencijas ir iššūkius 

verslo aplinkoje. Baltijos šalių „PwC “ 

įmonių vadovų apklausoje dalyvavo 

250 įmonių atstovų iš Lietuvos, Latvijos 

ir Estijos. Be pasaulinėje apklausoje 

iškeltų temų, mes paprašėme verslo 

lyderių atsakyti į keletą papildomų 

klausimų apie regiono ir šalies 

ekonominę aplinką. 

Rimvydas Jogėla

Vadovaujantis partneris

PwC Lietuvoje

Vadovas

vadovui 

Ar verslo lyderiai Baltijos šalyse ir kitur 

pasaulyje tiki, kad pasaulio 

ekonomikos augimas paspartės ar 

sulėtės? Kokie pagrindiniai rūpesčiai ir 

grėsmės neramina verslo lyderius? Ar 

vadovų nuomone tikimasi reikšmingų 

pokyčių darbo rinkoje ir atlyginimų 

padidėjimo? Kaip Lietuvos verslo 

lyderiai vertina Vyriausybės darbą ir, 

galiausiai, kokius pokyčius verslininkų 

galvose paskatino Covid-19 viruso 

pandemija ? 

Norėčiau susipažinti su „PwC“ atliktos 

Lietuvos ir Baltijos šalių įmonių vadovų 

apklausos rezultatais ir pristatyti 

atsakymus į šiuos bei kitus svarbius 

klausimus. 

Ačiū visiems dalyvavusiems 

apklausoje!

Dabar, praėjus metams, mes vis dar 

kaunamės su Covid-19 pandemija, tačiau 

stebėtinai greitai sukurtos vakcinos leidžia 

galvoti apie šios krizės sprendimą. Dar 

nežinome, kokia bus ateitis, tačiau 

akivaizdu, kad negalime tiesiog grįžti į 

priešpandeminę situaciją, o pasaulis, kurį 

anksčiau žinojome, sulauks įvairių pokyčių. 

Pandemija atskleidė silpnąsias mūsų 

pasaulinės sistemos, verslo modelių vietas. 

Šie iššūkiai neišvengiamai veikia mūsų 

pažangą ir plėtrą, tačiau, kita vertus, 

pandemija sukūrė galimybes ir leido 

kūrybiškai reikštis, rasti veiksmingus 

problemų sprendimus. 

Verslininkai sėkmingai prisitaikė prie 

esamų aplinkybių, o tai leidžia žvelgti į 

ateitį su tam tikra viltimi, tačiau, 

pasikeitus epidemiologinei situacijai, 

taip pat gali sukelti įvairių sunkiai 

nuspėjamų sukrėtimų. 

Tiek „PwC“ Baltijos šalių, tiek pasaulinių 

verslo vadovų apklausų duomenys rodo, 

kad apskritai verslo lyderiai optimistiškai 

vertina ateitį, tačiau taip pat atsargiai žiūri į 

pandemijos ir reguliavimo aplinkos keliamus 

neapibrėžtumus.

*„PwC“ įmonių vadovų pasaulinė apklausa: https://www.pwc.com/gx/en/ceo-agenda/ceosurvey/2021.html

https://www.pwc.com/gx/en/ceo-agenda/ceosurvey/2021.html
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Sparčiau Panašiai Lėtės

Q. Kaip pasaulio ekonomika augs per ateinančius 

12 mėn.? Pasaulio CEO įžvalgos

Lyginant su praėjusių metų apklausos rezultatais, iš 

esmės pasikeitė verslo atstovų pasaulio ekonomikos 

būklės vertinimas, -- šiais metais apklausa rodo rekordinį 

optimizmą dėl pasaulio ekonomikos augimo. 76% 

pasaulio įmonių vadovų (ang. CEO) mano, kad 

ekonomikos augimas paspartės šiais metais. 

Žvelgiant į Baltijos šalių vadovų lūkesčius -- jie savo 

prognozėmis kiek santūresni – 42% taip mano Lietuvoje, 

53% Latvijoje, o Estijoje 56% respondentų.

Jei palyginsime Europos regioną, tai 76% apklaustų 

Vakarų Europos verslo lyderių prognozuoja pasaulinį 

ekonomikos augimą per artimiausius 12 mėnesių,  o 

Vidurio ir Rytų Europoje 64% apklaustųjų nurodo, kad 

ekonomika spartės. Optimizmas dėl ekonomikos augimo 

tempo yra didesnis nei Baltijos šalyse, tačiau mažesnis 

nei pasauliniu mastu.

Šiais metais pasaulio verslo lyderių nuomonė apie 

ekonomikos augimo perspektyvą yra 20 procentinių 

punktų didesnė už visų laikų rekordą, užfiksuotą anksčiau 

apklausoje. 

Be to, tai itin reikšmingas padidėjimas, palyginti su 

praėjusiais metais, nes pernai tik 22% apklaustų vadovų 

teigė manantys, kad kitais metais pasaulio ekonomika 

augs. 

Pasaulyje vadovai tiki  
ekonomikos augimu.
Baltijos šalių vadovai 
santūresni.
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Pasaulio verslo lyderių pesimizmo lygis, vertinant ekonomikos augimo perspektyvą pernai pasiekė aukščiausią lygį nuo 2012 m. Tuomet net 53% apklaustų įmonių 

vadovų manė, kad pasaulio ekonomikos augimas sulėtės per ateinančius 12 mėnesių, ir jie buvo teisūs. Praėjusių metų apklausos metu pasaulis dar nebuvo susidūręs 

su COVID-19 pandemija ir nejautė jos poveikio pasaulio ekonomikai. 

Šių metų verslo lyderių apklausos duomenys rodo, kad Baltijos šalių verslo lyderių nuomonė apie pasaulio ekonomikos augimą yra gana panaši į pasaulines vadovų 

nuomonių tendencijas, tačiau šiek tiek atsilieka nuo pasaulinės nuotaikos ir Europos rodiklių. 

2020 m. pasaulio BVP susitraukė 3,5% daugiausiai dėl pandemijos poveikio. Ekonomikos augimas atrodo neišvengiamas, taip jau įvyko Kinijoje ir kitose šalyse 

suvaldžiusiose viruso protrūkį. Remdamiesi, „PwC“ prognoze  2021 m. pasaulio ekonomika augs iki 4,5–5% ir priešpandeminį lygį pasieks 2021 m. pabaigoje ar 2022 

m. pradžioje. Tarptautinio valiutos fondas prognozuoja, kad 2021 m. pasaulio ekonomika augs 5,5%, o pagal Pasaulio banko nuomonę - 4%.

Baltijos šalyse didžiausią optimizmą dėl pasaulinės ekonomikos demonstruoja Estijos įmonių vadovai - daugiau nei pusė aukščiausių vadovų mano, kad kitais metais 

pasaulio ekonomikos augimas paspartės, beveik trečdalis mano, kad jis išliks toks pats, ir tik kas šeštas tikisi, kad pasaulio ekonomikos augimas sulėtės. Aukščiausi 

Latvijos įmonių vadovai yra šiek tiek konservatyvesni nei estai, ir didesnis jų skaičius tikisi, kad ekonomikos augimas sulėtės.

Lietuvos įmonių vadovai mažiausiai optimistiški ir santūriausiai vertina pasaulio ekonomikos tendencijas. Tik 42% jų tiki, kad kitais metais ekonomika augs greičiau nei 

šiemet, kas penktas mano, kad ekonomikos augimo tempas sulėtės, o 39% mano, kad jis išliks tame pačiame lygyje. 

Q. Kaip pasaulio ekonomika augs per ateinančius 12 mėn.? CEO įžvalgos 
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Lietuviai palankiau vertina 
savo šalies, o ne globalios 
ekonomikos perspektyvas

Lietuvos aukščiausio lygio vadovų lūkesčiai dėl šalies 

ekonomikos augimo gerokai lenkia jų lūkesčius dėl globalios 

ekonomikos vystymosi.  Remiantis apklausos duomenimis, 

58% Lietuvos įmonių vadovai tikisi spartesnio augimo kitais 

metais. Beveik ketvirtadalis mano, kad ekonominė padėtis 

išliks tokia pati, o beveik kas penktas laukia, kad 

ekonomikos augimas dar labiau sulėtės. 

Ir čia verta paminėti, kad Lietuvoje priešingai nei kitose 

kaimyninėse šalyse - aukščiausio lygio įmonių vadovai 

pozityviau vertina vidaus pokyčius nei kad globalios 

ekonomikos tendencijas, nes tik 42% vadovų prognozuoja 

pasaulio ekonomikos augimą, tuo metu 58% - ekonomikos 

spartesnį augimą savo šalyje. 

Kaimyninėje Latvijoje verslo lyderiai pesimistiškiau vertina 

savo šalies ekonomikos perspektyvas nei pasaulio 

ekonomikos augimą. Tik 43% aukščiausių Latvijos vadovų 

tikisi, kad kitais metais Latvijos ekonomikos augimas 

paspartės, o trečdalis respondentų mano, kad ekonomikos 

augimas išliks tame pačiame lygyje kaip ir 2020 m., o 27% -

- ekonomikos augimas lėtės.

Estijos aukščiausio lygio vadovų optimizmas dėl vidaus 

ekonomikos augimo yra identiškas pasaulio ekonominių 

prognozių vertinimui. 56% aukščiausio lygio vadovų tikisi 

spartesnio augimo kitais metais; trečdalis mano, kad 

ekonominė padėtis išliks tokia pati, o kas šeštas mano, kad 

ekonomikos augimas dar labiau sulėtės. 
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Q. Kaip Lietuvos ekonomika augs per 

ateinančius 12 mėn.? Lietuvos CEO įžvalgos 

PanašiaiSparčiau Lėtės

Čia verta paminėti, kad įmonių vadovų apklausa Baltijos 

šalyse vyko tuo metu, kai Baltijos šalys buvo skirtingose 

COVID-19 epidemiologinėse situacijose, o ribojimų 

griežtumas šalyse buvo labai skirtingas.
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Didesnis pasitikėjimas 
pajamų augimu –
tolimesnėje ateityje

Q. Ar jūsų vadovaujamos įmonės 

pajamos augs? Lietuvos CEO įžvalgos

67% 74%

57% 53%
48%

84%
86%

67% 65% 80%
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Per ateinančius 3 metusPer ateinančius 12 mėn.

Šioje kategorijoje, panašiai kaip ir pernai, aukščiausio lygio 

vadovai Baltijos šalyse yra optimistiškesni nei jų kolegos visame 

pasaulyje. Didesnis respondentų skaičius prognozuoja jų 

vadovaujamų įmonių apyvartos padidėjimą nei tikisi pasaulio 

ekonomikos augimo.

Žvelgiant į šiais metais gautus duomenis, pastebime 

vyraujančius vadovų lūkesčius, kad tiek Lietuvos ekonomika, tiek 

jų vadovaujamas verslas turėtų augti per artimiausius 12 mėn. 

48% respondentų mano, kad įmonės pajamos augs. Ir  panaši 

dalis Lietuvos įmonių vadovų tikisi, kad ekonomikos augimas 

paspartės visame pasaulyje (42%), bet šiek tiek mažiau nei 

prognozuoja Lietuvos ekonomikos augimą (58%). 

Nors Lietuvos aukščiausio lygio vadovų pasitikėjimas šalies 

ekonomikos augimo prognozėmis išaugo daugiau nei du kartus 

nei kad pernai apklausos metu, tačiau jų įsitikinimas, kad spartės 

jų įmonės apyvarta sumažėjo iki žemiausio lygio per 

pastaruosius penkerius metus.

Pasaulio įmonių vadovai po nuosmukio 2019–2020 metais 

atgavo pasitikėjimą savo įmonės pajamų augimu. 36% pasaulio 

vadovų yra įsitikinę, kad per ateinančius metus jų apyvarta augs, 

o 47% pasaulio vadovų - per ateinančius trejus metus. 

Kad didės įmonės apyvarta per artimiausius 12 mėnesių Estijoje 

ir Latvijoje - atitinkamai 56% ir 57% tikisi įmonių vadovai.
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Optimizmas dėl įmonės apyvartos augimo per 

trejus metus taip pat yra žemiausias Lietuvoje. 

Lietuvos įmonių vadovai prognozuodami savo 

įmonių apyvartos augimą tolimesnei ateičiai vertina 

šiek tiek pesimistiškiau (81%) nei jų kolegos iš 

Baltijos šalių (88% abiejose šalyje).

Visgi reikia pažymeti, kad visose trijose šalyse 

vadovai labai optimistiškai žiūri į augimo 

perspektyvas ilgesniame laikotarpyje. Visose 

šalyse bent 8 iš 10 vadovų mano, kad jų 

vadovaujamos įmonės pajamos augs per 

ateinančių trejų metų laikotarpį.

Nepaisant to, bendros nuotaikos Baltijos šalyse 

pagerėjo. Visose trijose Baltijos šalyse aukščiausių 

vadovų, prognozuojančių savo įmonės apyvartos 

augimą, dalis per ateinančius trejus metus išaugo 

beveik 15 -20 procentinių punktų.

2020 2021 2020 2021 2020 2021

Q. Ar jūsų vadovaujamos įmonės pajamos augs per 3 metus?

Q. Ar jūsų vadovaujamos įmonės pajamos augs per 12 mėn.?

2020 2021 2020 2021 2020 2021

Lietuva Latvija Estija

Lietuva Latvija Estija

PanašiaiSparčiau Mažės
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Estijai dėl geografinio artumo ir išsivystymo lygio Suomija 

(53%) yra akivaizdžiai svarbiausia užsienio rinka. 18% 

Estijos aukščiausių vadovų nemano, kad užsienio rinkos yra 

svarbios jų pačių augimo perspektyvoms. Rusija taip pat čia 

praranda svarbą, ir tik 8% respondentų šią rinką laiko 

svarbia.

Latvijos respondentai kaip populiariausias užsienio rinkas 

nurodo kaimynines Estiją (37 %.) ir Lietuvą (34 %) bei 

Vokietiją (28 %), Švediją (24 %.) ir Suomiją (23 %). Palyginti 

su ankstesniais metais, didžiausias padidėjimas, kuris 

siekia apie 10 procentinių punktų matomas Estijos, Lietuvos 

ir Rusijos rinkų svarboje. JK, matyt, dėl Brexit prarado savo 

svarbą. 

Verslo plėtrai svarbiausiomis rinkomis išlieka artimiausios 

šalys: Baltijos šalys, Vokietija, Lenkija. 

Lietuvos aukščiausių įmonių vadovų teigimu, Latvija, 

Vokietija ir Lenkija yra svarbiausios rinkos įmonės plėtrai. 

Estijos, kaip tikslinės rinkos svarba labai sumažėjo - jei 

prieš metus 56% aukščiausiųjų įmonių vadovų Estijos rinką 

laikė svarbia augimo požiūriu, tai dabar  taip mano tik 

22%.Taip pat pastebimai sumažėjo Vokietijos (-14 

procentinių punktų), Suomijos (-9 procentinių punktų) ir JK 

(-10 procentinių punktų) rinkų svarba. Rusija ir toliau 

praranda svarbą, ir tik 3% respondentų šią rinką laiko 

svarbia įmonės augimo perspektyvų požiūriu. 

23% Lietuvos aukščiausių vadovų apskritai nemano, kad 

užsienio rinkos yra svarbios. Galima manyti, kad Lietuva 

daugiau dėmesio skiria vidaus rinkai, kurį yra didesnė 

lyginant su Latvijos, o ypač Estijos vidaus rinka. 

Lietuvoje verslo lyderių dalis, laikančių užsienio rinkas 

nesvarbiu augimo šaltiniu, dalis yra didžiausia Baltijos 

šalyse.
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Dėl ko nerimauja Lietuvos ir Baltijos šalių įmonių vadovai? Nors įmonių 

vadovai paprastai nusiteikę optimistiškai, tačiau jie atidžiai seka išorės 

aplinkos keliamas grėsmes.

Šiemet pusė pasaulio įmonių vadovų apklausoje dalyvavusių respondentų 

pandemijas ir kitas sveikatos krizes vertina kaip labai nerimą keliančią grėsmę. 

Šiandienos situacijoje tai atrodo savaime suprantama, tačiau prieš šešerius 

metus, kai pasaulinė apklausa paskutinį kartą kėlė pandemijos grėsmę, šiuo 

klausimu susirūpino tik 9% pasaulio vadovų. 

Pasauliniu mastu nerimas dėl kibernetinio saugumo, būsimos mokesčių 

politikos ir dezinformacijos plitimo per metus taip pat labai išaugo.

Žvelgiant į Lietuvos įmonių vadovų apklausos atsakymus, pusei jų didžiausią 

susirūpinimą kelia neaiškumas dėl ekonomikos augimo, per didelio valstybės 

reguliavimo (44%) ir reikiamos kvalifikacijos darbuotojų trūkumo (42%). 

Natūralu, kad per pandemiją atliekamos apklausos rezultatuose didžiausią 

nerimą mūsų šalies verslo lyderiams kelia neaiškumas dėl ekonomikos 

perspektyvų ir valdžios sprendimai, turintys įtakos verslo vystymuisi. 

Pernelyg didelis reguliavimas ir praėjusiais metais taip pat kėlė nerimą. Tačiau 

tuo pačiu metu pernai (67%) mokesčių politikos pokyčiai kėlė susirūpinimą, tai 

šiemet gerokai mažesnis dėmesys sričiai (27%). 

Taip pat, matyti reikšmingas nuomonių pokytis dėl galimybių gauti kapitalo. 

Jeigu pernai įmonių lyderiams tai kėlė gana didelį susirūpinimą (54 %), tai 

šiemet tik 11 % respondentų mato, kaip itin reikšmingą riziką verslui. Ir tai 

akivaizdu, stebint rinkoje vykstančius pokyčius. Prikaupta pinigų, patarėjai 

užsiėmę – sandorių rinkoje daug veiksmo, muša rekordus įmonių susijungimų ir 

įsigijimų (angl. Mergers and Acquisition, M&A) rinka. 

Nors metai ir nebuvo įprasti, pandemija neturi neigiamos įtakos M&A rinkai 

visose Baltijos šalyse. Rinkos aktyvumui prielaidas sudaro neįdarbintų lėšų 

kiekis. Daug įmonių ir investuotojų yra linkę tęsti reikšmingus įsigijimus, 

nepaisant iššūkių kupinų aplinkybių. Tiek įmonės prisitaikė dirbti nuotoliniu 

būdu, tiek ir sandorių ekspertai, kurie sėkmingai atlieka finansinius, mokestinius 

ir teisinius patikrinimus ir net sandorius užbaigia nuotoliniu rėžimu. 
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Svarbu paminėti, kad klausimai, susiję su darbo jėga kaip 

niekad tampa aktualūs pandemijos išvargintam verslui. 

42% Lietuvos įmonių  respondentų pažymėjo reikiamos 

kvalifikacijos darbuotojų trūkumą kaip „itin reikšmingą“ 

riziką jų verslui artimiausiu metu, o 38% nurodo esamų 

darbuotojų sveikatos ir gerovės pablogėjimą, kaip dar 

vieną komponentą, didinantį įtampą vadovų galvose.

Jeigu sudėtume ne tik kaip „itin reikšminga“, bet ir 

„aktualu“ gautus duomenis – tuomet įmonių vadovai į 

didžiausių grėsmių top trejetuką šalia nežinomybės apie 

tolesnį ekonomikos augimą (83%) ir valstybės reguliavimą 

(83%) savo verslui kaip didžiausią grėsmę nurodo būtent 

prastėjančią darbuotojų savijautą (83%). 

Ne veltui verslo lyderiai vėliau nurodo, kad saugumo ir 

tinkamų sąlygų užtikrinimas įmonėse yra vienas iš 

didžiausių jų prioritetų ir yra įtraukta į strateginį verslo 

vystymo planą. 

Q. Kokie verslo, ekonominiai, politiniai, socialiniai ir aplinkos apsaugos veiksniai, 

kuriuos išskiriate kaip galinčius kelti didžiausią grėsmę verslo augimui ateityje? 

Lietuvos CEO įžvalgos
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Darbuotojų sveikatos ir gerovės…

Reikiamos kvalifikacijos darbuotojų…

Per didelis valstybės reguliavimas

Neaiškumas dėl ekonomikos augimo 41%

62%

77%

49%

46%

49%

21%

49%

15%

23%

51%

67%
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28%

21%
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2021 2020

(tik „itin reikšminga“ % išraiška vertinimo skalėje)

Prastėjanti darbuotojų savijauta –

įgauna didesnį svorį tarp svarbiausių 

rizikų verslui
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Estijos penketuke pokyčių nėra daug - didžiausias 

rūpestis išlieka per didelis reguliavimas, neaiškumas 

dėl ekonomikos, rūpestis dėl darbo jėgos. Estams 

įtampa kelia galima, ar tinkamai pasirengta galimoms 

krizėms. 

Kasdieniniai praktiniai rūpesčiai Baltijos šalių vadovams 

yra svarbesni nei kad geopolitinis neapibrėžtumas, 

ekonominė nelygybė ir populizmas. 



Taigi, nors Lietuvoje šis kibernetinių išpuolių ir su tuo susijusių 

verslo rizikos rodiklis jau pakitęs (28%) nuo pernai metų apklausos 

(15%), tačiau įmonių vadovai vis tik dar nėra linkę itin prioretizuoti 

šios grėsmės ir šiemet. 
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Šių metų pasaulinėje apklausoje kibernetinės atakos pakilo jau į 

antrąją poziciją po pandemijos ir jau itin didelį susirūpinimą kėlė 

47% pasaulio įmonių vadovams. Taip gali būti dėl to, kad 2020 m. 

įvyko nemažai didelių pasaulinių kibernetinių atakų, kai kurios iš jų 

tapo žinomos likus vos kelioms savaitėms iki pasaulinės verslo 

vadovų apklausos. Kibernetinės atakos yra didžiausia grėsmė turto 

valdymo, bankininkystės, draudimo, vertybinių popierių ir 

technologijų sektoriuose.

Kibernetinis saugumas tampa aktualesne 

problema nei kad mokesčių reguliavimas

Verta paminėti, kad Lietuvos apklausos duomenimis, kibernetinis 

saugumas padarė didelį šuolį tarp svarbiausių grėsmių ir ši tema 

apklausoje įsitvirtina tarp aktualiausių grėsmių verslui (28%), 

aplenkdama istoriškai dominuojančią mokesčių reguliavimo (27%) 

aktualiją. 

Ir šioje srityje mes pamažu vejamės pasaulines tendencijas*, nes apie 

jas garsiai šneka ir pasaulio verslo lyderiai. Praėjusių metų pasaulinėje 

įmonių vadovų apklausoje 33% pasaulio lyderiai susirūpino kibernetinio 

saugumo grėsmėmis. 
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Q. Verslo, ekonominiai, politiniai, socialiniai ir 

aplinkos apsaugos veiksniai, kuriuos Lietuvos 

CEO išskiria kaip galinčius kelti didžiausią 

grėsmę verslo augimui ateityje

(tik „itin reikšminga“ % išraiška vertinimo skalėje)
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Top 5 grėsmės, į kurias iš anksto Lietuvos įmonių vadovai atsižvelgė 

strateginiuose veiklos vystymo planuose

61%

47% 45% 45%

39%

Pandemijos ir kitos
sveikatos krizės

Reikiamos
kvalifikacijos

darbuotojų pasiūla

Kibernetinės
grėsmės

Technologinių
pokyčių sparta

Neaiškumas dėl
ekonomikos

augimo

Kadangi aukščiausio lygio vadovai įvardino keletą rizikų, 

keliančių grėsmę jų tolesniam verslo vystymui, mes taip pat 

teiravomės, į kokias rizikas jie atsižvelgė planuodami rizikos 

valdymą savo artimiausiuose planuose/strategijose.  

Šiandien, kai COVID-19 dominuoja viešojoje informacinėje 

erdvėje, ribojamas žmonių gyvenimo būdas ir darbas, 

nenuostabu, kad didžiausias prioritetas įmonių vadovams --

suvaldyti ir užtikrinti saugumą įmonėse, suteikiant tinkamas 

sąlygas tiek darbuotojams, tiek palaikyti ryšį su klientais. 

Darbui nuotoliniu būdu svarbu užtikrinti ir technologijų 

sklandų darbą. IT sistemų sauga čia įgauna dar didesnę 

reikšmę ir beveik pusė apklausoje dalyvavusių Lietuvos 

įmonių vadovų savo strateginiuose veiksmuose jau numato 

veiksmus, kurie padėtų apsaugoti nuo kibernetinių išpuolių.

Viena vertus, šiandieninėje situacijoje, kai nėra aišku, kiek 

tęsis koronaviruso protrūkio sąlygoti apribojimai ir koks bus 

viruso poveikis ekonomikos augimui, logiška, kad šios 

rizikos, o taip pat ir technologijų pokyčiai, reikiamos 

kvalifikacijos darbuotojai ir neaiškumas dėl ekonomikos ar 

kibernetinės grėsmės -- išlieka  svarbiausios, kurias 

prioritetizuoja savo veiksmuose aukščiausio lygio vadovai. 
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Tačiau šiek tiek daugiau nei trečdalis aukščiausių Lietuvos 

vadovų kritinės sėkmės rodikliu nurodo pakankamos fizinės ir 

skaitmeninės infrastruktūros būvimą, o beveik trečdalis taip 

pat pažymi paramą įmonėms krizės metu svarbą. 

Tiek pasauliniu mastu, tiek ir Baltijos šalių rinkoje šie 

prioritetai verslui yra labai panašūs.

80% Estijos aukščiausių vadovų kaip sėkmės faktorių 

pabrėžia kvalifikuotą, išsilavinusį ir prisitaikantį darbo jėgą. 

Pusė aukščiausių vadovų taip pat akcentuoja tinkamą fizinę ir 

skaitmeninę infrastruktūrą bei veiksmingą mokesčių sistemą. 

Aukščiausiųjų įmonės vadovų paklausėme, kokios, jų 

manymu, yra trys sritys, kurios yra ypač svarbios sėkmingam 

verslui šalyje, kurioje jie veikia. Mes paprašėme aukščiausių 

įmonių vadovų suskirstyti sėkmės veiksnius pagal svarbą.

Visose Baltijos šalyse aukščiausio lygio vadovai aiškiai 

pirmenybę teikė kvalifikuotai, išsilavinusiai ir prisitaikiusiai 

darbo jėgai. Nors pirmoji vieta dominuoja gana aiškiai visose 

šalyse, tačiau toliau yra skirtumų, ką vadovai nurodo kaip 

antrą ir trečią sėkmės rodiklį.

Svarbiausias sėkmės faktorius tarp aukščiausių Lietuvos 

vadovų yra kvalifikuota, išsilavinusi ir prisitaikanti darbo jėga, 

kurią pažymi 87% respondentų. Be to, daugiau kaip pusė 

aukščiausių vadovų taip pat mano, kad efektyvi mokesčių 

sistema yra svarbi. 

Kvalifikuotos, išsilavinusios ir prisitaikančios darbo jėgos 

svarba dominuoja ir tarp aukščiausių Latvijos vadovų (77%).

Respondentų teigimu, svarbu užtikrinti efektyvią mokesčių 

sistemą. Šiek tiek svarbesnė nei kitose Baltijos šalyse yra 

įmonių parama Latvijoje krizės metu, kurią pabrėžia 41% 

aukščiausio lygio vadovų. Tiek pat aukščiausių vadovų 

pabrėžia tinkamos fizinės ir skaitmeninės infrastruktūros 

buvimą. 
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Q. Kokios trys sąlygos turėtų būti svarbiausios 

verslui, kad jis galėtų sėkmingai veikti šalyje / 

teritorijoje, kurioje yra įsikūrusi jų įmonė?
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Visų Baltijos šalių vadovų nuomonė dėl prioritetinių sričių 
Vyriausybėms yra labai panaši. Tik prioritetų rangavime keli 
klausimai skirtingose šalyse yra susikeitę vietomis.

Atkreiptinas dėmesys, kad švietimo sistemos atitikimas 
ekonominės aplinkos pokyčiams yra prioritetinė sritis visų trijų 
Baltijos šalių vadovų nuomone ir, matyt, Vyriausybės turi imtis 
neatidėliotinų veiksmų, kad švietimo sistemos suteikiamas 
išsilavinimas labiau atlieptų verslo lūkesčius.

Q. Kurias iš šių sričių Vyriausybė ir 

kitos valdžios institucijos turėtų išskirti 

kaip prioritetines? Top 5 sritys
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Šalies gynybos ir saugumo sritys vertinamos pozityviausiai

Tiek Lietuvoje (85%), tiek kitose Baltijos šalyse vyriausybių pastangos šalies 

gynybos ir saugumo srityse verslo lyderių vertinamos pozityviausiai, o pastangos 

mažinti viešojo administravimo sąnaudas vertinamos kaip nepakankamos (72%). 

Prastokai vertinamas ir švietimo sistemos atitikimas ekonominės aplinkos 

pokyčiams (69%) ir ne tik Lietuvoje ar Latvijoje, bet net ir Estijoje, kurios švietimo 

sistema visame pasaulyje yra pripažįstama kaip viena inovatyviausių. Valstybės 

įstaigų neefektyvumas reformuojant švietimo sistemą toliau mažina Lietuvos 

įmonių konkurencingumą tarptautinėse rinkose ir mažina šansus kovoti užsienio 

kapitalo įmonių pritraukimo į šalį kovoje.

Kaip ir pernai, kitos sritys, dažnai įvardytos kaip stokojančios efektyvumo, -

procedūrų pritraukiant kvalifikuotą darbo jėgą iš trečiųjų šalių bei institucinio 

reguliavimo supaprastinimas (atitinkamai 44%). 

Geriausiai šalia gynybos ir saugumo sričių, vadovai vertina gerai subalansuotą muitų 

politiką (90%). Taip pat – finansinio sektoriaus stabilumą ir kapitalo prieinamumo 

užtikrinimą (86%).

Iš vadovų atsakymų įvardijant prioritetinius šalies institucijų tikslus didinant įmonių 

konkurencingumą, galime matyti, jog pasigendama stabilumo. Respondentų nuomone, 

konkurencingumą galėtų padidinti įstatyminės bazės, mokesčių sistemos stabilumas, 

ilgalaikė strategija.

Tai ypač aktualu dabartiniame kontekste, kai naujai išrinkta Lietuvos valdžia vėl svarsto iš 

esmės peržiūrėti mokesčių sistemą, gal net pereiti prie Latvijoje ir Estijoje taikomos 0 

proc. pelno mokesčio tarifo reinvestuotam pelnui modelio.

Daugelis atsakiusiųjų nurodydami priemones konkurencingumui didinti kalbėjo apie 

lankstumo didinimą - reguliavimo, mokestinės, administracinės naštos mažinimą, darbo 

santykių liberalizavimą.
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Šalies gynybos ir saugumas bei finansinio sektoriaus 
stabilumas ir parama krizės metu  - vertinamos pozityviausiai, 
švietimo sistemai prasčiausias įvertinimas

Q. Kaip vertinate (dabartinės) Lietuvos valdžios darbą/pažangą 

įgyvendinant/siekiant šių tikslų? 
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Mokesčių politika

Kalbant apie mokesčių politiką, mes paprašėme 

aukščiausių Baltijos šalių vadovų įvertinti, kaip paveiktų 

jų sprendimus, jei siekiant aptarnauti augančią 

valstybės skolą, būtų priimti sprendimai keisti mokesčių 

politiką.

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje daug kalbama apie 

mokesčių lengvatų ir mokesčių sistemos peržiūrą, todėl 

pokyčių mokesčių politikos srityje artimiausiu metu 

galime tikėtis.

Daugiau nei pusė (54%) Lietuvos vadovų atsakė, kad 

keičiantis mokesčių politikai tektų peržiūrėti įmonės 

išlaidų struktūrą, matyt, ieškotų kitų įmonės sąnaudų 

mažinimo galimybių.

40% Lietuvos vadovų keičiantis mokestinei politikai 

peržiūrėtų savo įmonės darbo jėgos (t.y. naujų 

darbuotojų įdarbinimo) strategiją. Tai galėtų apimti ir 

darbuotojų iš kitų šalių įdarbinimą, kas tapo lengviau dėl 

pandemijos metu plačiai paplitusio darbo nuotoliniu 

būdu.

Visgi, tik 19% Lietuvos vadovų mano, kad besikeičianti 

mokesčių politika paskatintų keltis įmonę į kitą šalį.
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Jeigu didėtų mokesčiai, peržiūrėtų sąnaudų struktūrą

Q. Įvertinkite, kiek sutinkate ar nesutinkate su šiais teiginiais? 

Mokesčių politikos pokyčiai, skirti spręsti augančios valstybės 

skolos problemą šalyje / teritorijoje, kurioje veikia Jūsų įmonė: 
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Žmonės

3.
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Remiantis praėjusių metų Baltijos įmonių vadovų apklausos rezultatais, 

daugiau nei 60% visų respondentų pažymėjo, kad yra sunku įdarbinti 

reikiamos kvalifikacijos specialistus, o tik keli procentiniai punktai rodė 

priešingai – kad lengviau. Šiais metais vienintelė Lietuva išsiskiria, kad 

situacija nepasikeitusi ir kone 50% apklaustųjų padėtį rinkoje vertina panašiai 

kaip ir pernai. Kad tapo lengviau pritraukti talentų į savo komandas pažymi 

tik 6% apklaustųjų ir tai gerokai skiriasi nuo kolegų kaimyninėse šalyse. 

Remiantis Lietuvos statistikos duomenimis, per 2020 metus rekordiškai 

išaugo nedarbo lygis Lietuvoje ir 2021 m. sausį jau fiksuota 16,1% visų 

šalies darbingo amžiaus gyventojų nedarbas. Prieš metus – 2020 m. sausio 

1 d. – darbo neturėjo 8,7% šalies darbingo amžiaus gyventojų, tai yra 7,4 

proc. punkto mažiau nei šiemet. 

Todėl mūsų apklausos duomenis galima paaiškinti būtų paaiškinti tuo, 

kad ne visos ūkio šakos vienodai pajuto pandemijos poveikį, Yra ūkio 

šakų, kuriose darbuotojų skaičius augo ir pandemijos sąlygomis ir 

šiose šakose kvalifikuotų darbuotojų paklausa vis dar gerokai lenkia 

pasiūlą.

Tuo metu tiek Estijoje, tiek Latvijoje - žymiai išaugo aukščiausiųjų 

vadovų, manančių, kad įdarbinimas tapo lengvesnis. Nors praėjusiais 

metais 61% Estijos įmonių vadovų įvertino, kad susirasti darbuotoją 

„tapo sunkiau“, tuo metu šiemet taip mano tik 30% aukščiausio lygio 

vadovų, o 26% Estijos vadovų teigia, kad surasti tinkamą darbuotoją 

„tapo lengviau“. Latvijos vadovų vertinimų pokyčiai vyko ta pačia 

kryptimi kaip ir Estijoje. 
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Q. Ar specialistų paieška ir samdymas tapo 

sudėtingesnis, lengvesnis, ar situacija 

nepasikeitė? 45%

45%

6%

3%

Tapo sudėtingesnis

Situacija nepasikeitė

Tapo lengvesnis

Nežinau

Lietuva

39%

39%

18%

5%

Tapo sudėtingesnis

Situacija nepasikeitė

Tapo lengvesnis

Nežinau

Latvija

29%

42%

26%

3%

Tapo sudėtingesnis

Situacija nepasikeitė

Tapo lengvesnis

Nežinau

Estija
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Q. Ar tikitės, kad ateinančiais metais Jūsų 

įmonės darbuotojų skaičius pasikeis? –

per ateinančius 12 mėnesių Lietuvoje? 52%

37%

39%

33%
28%

55%

53%
48%

39%

57%

51%
51%

58%

38%
41%

48%

9% 7%
10%

16% 14%
7%

6%
3%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Išliks panašusPadidės Sumažės

Q. Ar tikitės, kad ateinančiais metais 

Jūsų įmonės darbuotojų skaičius 

pasikeis? –

per ateinančius 12 mėnesių?

3%

48%

48%

Sumažės

Išliks panašus

Padidės

Lietuva

11%

49%

40%

Sumažės

Išliks panašus

Padidės

Latvija

4%

50%

46%

Sumažės

Išliks panašus

Padidės

Estija
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Q. Ar planuojate didinti Jūsų įmonės darbuotojų darbo užmokestį per 

ateinančius 12 mėnesių?

27%34%

16%

73%66%

84%

EstijaLatvijaLietuva

NeplanuojameDidinsime

Nepaisant pandemijos keliamų iššūkių, dauguma  

įmonių vadovų visose trijose Baltijos planuoja šiek tiek 

padidinti atlyginimus savo darbuotojams. 

Nors ir blėsta noras sparčiai kelti atlyginimus, bet  84% 

Lietuvos aukščiausio lygio vadovų visgi svarsto pakelti 

algas, tačiau planuoja jas didinti iki 5%. Tik 3% 

apklaustųjų ketina didinti virš 10% atlyginimus. Šiais 

metais iki 16% išaugo Lietuvos vadovų dalis sakančių, 

kad neplanuoja didinti atlyginimų.

Latvija ypač išsiskiria lyginant Baltijos šalis. Latvijoje 

yra daugiausia aukščiausių vadovų (34%), kurie kitais 

metais neplanuoja didinti atlyginimų. Kita vertus, 

Latvijoje taip pat yra stebėtinai daug įmonių (12%), 

planuojančių padidinti atlyginimus daugiau nei 10 %. 

Estijoje ir Lietuvoje tik 2–3% įmonių vadovų tikisi 

didelio darbo užmokesčio augimo. 

Lietuvoje reikšmingiausiai nuo 35% iki 27% sumažėjo 

vadovų dalis teigiančių, kad sparčiai 

(6-10%) didins algas darbuotojams.
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Lietuvos ir Estijos vadovų 

planai dėl atlyginimų panašūs, 

o latvių – santūriausi
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Q. Ar planuojate didinti darbo užmokestį 

darbuotojams per ateinančius 12 mėn.? 

Lietuvos CEO įžvalgos

Neplanuojame didinti Didinsime 6 – 10%

Didinsime 11 – 15%

16%

12%

42%

27%

3%
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11%
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11%
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Q. Ar planuojate didinti darbo užmokestį 

darbuotojams per ateinančius 12 mėn.? 

Baltijos šalių CEO įžvalgos
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Mes paprašėme aukščiausių Baltijos šalių vadovų išvardyti tris 

svarbiausius personalo strategijos aspektus, kurie labiausiai 

veikia jų įmonės konkurencingumą. Lietuvos atveju akivaizdžiai 

prioritetinių sričių akivaizdžiai nėra. Lietuvoje 39% apklausos 

dalyvių visų pirma nurodė atlyginimą ir kitas išmokas 

darbuotojams, o antroje ir trečioje vietoje - etiškos ir socialiai 

atsakingos įmonės reputaciją ir darbo kultūrą, kurią pabrėžia 

34% ir 33% atitinkamai.  

Sparčiai besivystančios technologijos ir diegiami inovatyvūs 

sprendimai turėtų suteikti darbuotojams daugiau laisvių. 

Vadovai ir toliau planuoja didinti konkurencinį pranašumą 

investuodami į darbuotojų technologinį išsilavinimą (upskilling) ir 

padidinti darbuotojų motyvaciją dirbti ne rutininius darbus. Tai 

turėtų mažinti darbuotojų kaitą, pagaliau reikės mažiau lėšų 

apmokyti naujus darbuotojus. Be to, įmonės pajamos gali didėti, 

nes atsiras naujų kūrybingų idėjų ir sprendimų verslui. Pagaliau, 

kas itin svarbu – pagerins darbuotojų savijautą darbe.

Atlikdami pasaulinę įmonių vadovų apklausą, aukščiausi 

vadovai teigė, kad svarbiausia buvo sutelkti dėmesį į našumo 

didinimą naudojant automatiką ir technologijas (36 %). Tarp 

aukščiausių Lietuvos vadovų ši sritis yra šiek tiek žemesnė už 

pasaulinį rodiklį, tačiau nežymiai (28%). Vis dėlto, darbo kultūra 

ir elgesys pasaulinėje apklausoje yra antri. Taigi galima teigti, 

kad Lietuvos įmonių vadovai yra labai panašūs į savo kolegas 

pasaulyje vertinant svarbius jų darbo jėgos strategijos 

veiksnius.

Q. Kokius savo darbuotojų strategijos aspektus keičiate, jei keičiate, 

tam, kad poveikis Jūsų verslo konkurencingumui būtų didžiausias?

39%

34% 33%
33%

28%

Užmokestis, paskatos
ir naudos, kuriuos

suteikiame
darbuotojams

Mūsų reputacija kaip
etiško ir socialiai

atsakingo darbdavio

Mūsų darbo kultūra ir
elgesys

Mūsų požiūris į
darbuotojų darbo
rezultatų valdymą

Mūsų dėmesys
produktyvumui

pasitelkiant
automatizavimo ir

technologinius
sprendimus
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(% išraiška „trijų prioritetų“ vertinimo skalėje)
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Koronavirusas

4.
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Lietuvos įmonių vadovai planuoja 
peržiūrėti rizikos valdymo sistemas 
pagal pamokas išmoktas valdant 
pandemijos poveikį

Koronavirusas padarė daugiausia žalos pramogų, apgyvendinimo, 

kelionių, aviacijos ir kitiems sektoriams, bet pandemija paspartino 

pasaulinę plėtrą ir taip suteikė visiškai naują postūmį skaitmeniniam 

augimui. Tai savo ruožtu daro tiesioginę įtaką rizikos valdymo 

priemonėms, kurių imasi įmonės, siekdamos pašalinti nuolatinį netikrumą.

Mes paprašėme įmonių vadovų įvertinti, kaip pandemija paveikė verslo 

rizikos valdymą ir ar dėl to kai kurioms rizikos rūšims buvo skiriamas 

didesnis dėmesys. Daugeliui vadovų tapo svarbesnis pakartotinis įmonės 

rizikos tolerancijos įvertinimas, į kurį atkreipia dėmesį 40% apklausoje 

dalyvavusių įmonių vadovų.

Top 5 verslo veiksniai, kuriuos CEO ketinate pakeisti/skirti dar daugiau dėmesio 

savo verslo modelyje atsižvelgdami į pandemijos COVID-19 daromą įtaką

(% išraiškos „šiek tiek daugiau“/„ženkliai daugiau“)

Šiek tiek susijęs su tuo ir rizikos valdymo įgūdžių integravimas į 

įmonės padalinius, tai užima pirmąją vietą remiantis vadovų 

vertinimais ir kaip didelį pokytį nurodo 44% Lietuvos respondentų. 

Be to, 40% įmonių vadovų buvo priversti daugiau dėmesio skirti 

didesniam bendradarbiavimui su tiekimo grandinės partneriais ir tiek 

pat vadovų nurodo didesnį pasirengimą sisteminei rizikai ir mažos 

tikimybės, bet didelį poveikį turintiems įvykiams. 

44%

41%

41%

40%

38%

Rizikos valdymo pajėgumų integravimas į
įmonės padalinius

Pasirengimas sisteminės rizikos ir
nedidelės tikimybės, didelio poveikio

įvykiams

Bendradarbiavimas su tiekimo grandinės
partneriais, siekiant valdyti rizikas kartu

Jūsų įmonės rizikos toleravimo lygio
įvertinimas iš naujo

Jūsų įmonės rizikos valdymo funkcijos
skaitmeninimas
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Top 3 sritys, kuriose planuoja didinti savo 

įmonės investicijas per ateinančius 3 metus 

dėl COVID-19 krizės

Lietuvos CEO Latvijos CEO Estijos CEO

70% 66%
49%

Skaitmeninė
transformacija

Sąnaudų
mažinimo

įgyvendinimo
iniciatyvos

Lyderystės ir
talentų

ugdymas

72% 70%

61%

Sąnaudų
mažinimo

įgyvendinimo
iniciatyvos

Skaitmeninė
transformacija

Kibernetinis
saugumas ir

duomenų
privatumas

81%

75%
71%

Skaitmeninė
transformacija

Sąnaudų
mažinimo

įgyvendinimo
iniciatyvos

Kibernetinis
saugumas ir

duomenų
privatumas

PwC Baltic CEO Survey. Lietuvos ir Baltijos šalių įmonių vadovų apklausa



Metodika

5.
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62

83

108

Lietuva Latvija Estija

Imties aprašymas

Apklausa buvo atlikta visose trijose Baltijos šalyse atliekant 

internetinę apklausą 2021 02 10 – 03 01 laikotarpiu.
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Lietuvos respondentų duomenys

Lytis Kiekis %

Moteris 8 13%

Vyras 54 86%

Neatskleista 1 2%

Amžius Kiekis %

65+ 3 5%

55-59 7 11%

50-54 5 8%

45-49 18 29%

40-44 14 22%

35-39 11 17%

30-34 4 6%

Nenorėčiau atskleisti 1 2%

Kiek laiko įmonei 

vadovauja

Metai %

Daugiau kaip 20 metų 5 8%

10–20 metų 18 29%

5–10 metų 19 30%

Mažiau kaip 5 metus 21 33%

Sektorius Kiekis %

Apgyvendinimas ir 

laisvalaikis

1 2%

Mažmeninė prekyba 2 3%

Nekilnojamasis turtas 3 5%

Energetika, 

komunalinės paslaugos 

ir ištekliai 

3 5%

Technologijos, medijos 

ir telekomunikacijos

4 6%

Sveikatos priežiūra 4 6%

Finansinės paslaugos 9 14%

Pramoninė gamyba ir 

automobilių pramonė 

14 22%

Kitas sektorius 23 37%

Metinė apyvarta Kiekis %

Daugiau kaip 145 mln. 

eurų

7 11%

31–145 mln. eurų 16 25%

15–30 mln. eurų 12 19%

7–14 mln. eurų 8 5%

Mažiau kaip 7 mln. eurų 17 27%

Nenorėčiau atskleisti 6 10%
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