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Turinys

1. Pramonės 4.0 aktualumas Panevėžio regionui

2. Tyrimas dėl Pramonės 4.0 ekosistemos vystymo 

poreikio ir priemonių

3. Siūlymai spartesnei Pramonės 4.0 plėtrai
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Kodėl Pramonės 4.0 vystymas yra 

aktualus Panevėžio regionui?
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Aktualumas: Panevėžio regione pramonės 

koncentracija yra itin didelė

25%

593 Apdirbamosios gamybos įmonės regione

Darbuotojų dirba pramonėje

Šaltinis: Invest Lithuania. https://investlithuania.com/wp-content/uploads/2017/09/Regions-of-Lithuania_Panevezys.pdf



Aktualumas: Panevėžio regionas atsilieka nuo 

šalies vidurkio darbuotojų produktyvumu

BVP, tenkantis vienam gyventojui 2015-2016 pagal apskritis, palyginti su šalies vidurkiu, %
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2017. 
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Aktualumas: Fragmentuoti resursai ir 

palaikymas iš ekosistemos narių jau egzistuoja 
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Panevėžio regiono 

Pramonės 4.0 ekosistemos vystymo 

poreikio ir priemonių tyrimas
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Tyrimo tikslai ir imtis

Tyrimo tikslai: 
• nustatyti įmonių automatizavimo ir skaitmeninimo poreikius bei identifikuoti 

priemones, kurios padėtų šiuos poreikius patenkinti.

• įvertinti švietimo ir mokslo institucijų poreikius Pramonės 4.0 vystymo 

kontekste bei nustatyti priemones, kurios padėdų joms efektyviau išnaudoti 

turimus resursus.  

Dalyviai: 
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6

20 Apdirbamosios gamybos įmonių - 25 % Panevėžio regiono

apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. EUR

Švietimo ir mokslo institucijos 



Tik 10% įmonių save identifikuoja kaip aukšto 

(4-to) skaitmeninimo ir automatizavimo lygio 

Įmonių pasiskirstymas pagal procesų automatizavimo ir skaitmeninimo lygį
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1-as lygis: Dominuoja rankų darbas  

2-as lygis: Pagrindiniai procesai pradėti 

automatizuoti ir/arba skaitmeninti

3-ias lygis: Procesai iš dalies automatizuoti ir/arba 

skaitmeninti

4-tas lygis: Didžioji dalis procesų  automatizuoti ir/arba 

skaitmeninti

5-tas lygis: Visi procesai automatizuoti ir/arba 

skaitmeninti

n/a



Įmonių įvardinti poreikiai Pramonės 4.0 vystymui
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Švietimo ir mokslo institucijų įvardinti poreikiai 

Pramonės 4.0 vystymui

12



Kokių sprendimų reikia spartesniam 

Pramonės 4.0 ekosistemos vystymuisi

Panevėžio regione?
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Poreikiai

(problematika, 

priemonės)

Sprendimų priėmėjai, 

suinteresuotos šalys

Trūkstama grandis tarp poreikių ir galinčių juos 

išpildyti

?
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Poreikiai

(problematika, 

priemonės)

Sprendimų priėmėjai, 

suinteresuotos šalys

Strateginė 

patarėjų taryba

Trūkstama grandis: siūlomas ekosistemos 

vystymo ir valdymo sprendimas
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AČIŪ
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Diskusija

• Ko reikia, kad tai taptų viso regiono strategija?

• Kaip užtikrinti, kad ekosistema veiktų?

20


