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ĮVADAS 

Šioje studijoje yra aptariami duomenys gauti vykdant kasmetinį Lietuvos verslumo stebėsenos 

tyrimą, kuris atliekamas naudojant Globalios verslumo tyrimų asociacijos (Global Entrepreneurship 

Research Association) Global Entrepreneurship Monitor (GEM) metodiką. Vilniaus Universiteto 

Tarptautinio verslo mokyklos tyrėjų grupė į šią asociaciją įstojo 2011 metais, todėl 2012 metais Lietuvoje 

šis tyrimas buvo atliekamas jau antrą kartą. Lietuvos suaugusiųjų gyventojų apklausa ir ekspertų apklausa 

buvo vykdoma 2012 metų gegužės ir birželio mėnesiais.  

Šioje studijoje yra aptariamas 2013 metų Lietuvos GEDI (Global Entrepreneurship Development 

Index,) į kurį Lietuva buvo įtraukta dėka 2011 metais atlikto tyrimo. GEDI reitinge Lietuva bus 

reitinguojama kiekvienais metais, kol bus vykdomas Lietuvos verslumo stebėsenos tyrimas.  

Antrame studijos skyriuje aptariamos Lietuvos pradedančiųjų arba pradėjusiųjų verslą gyventojų 

bei verslo savininkų nuomonės apie verslo savininkų skaičių, verslo klientų geografinę padėtį, aptariami 

verslo steigimo motyvai, technologijų gyvavimo trukmė, darbas komandoje. Taip pat yra aptariamas 

verslo inicijavimo, plėtros ir išėjimo iš verslo tendencijos bei verslumo dinamika pagal amžiaus grupes, 

lytį ir regionus.  

Trečiame studijos skyriuje aptariamos ekspertų nuomonės apie Lietuvos finansų ir švietimo 

sektorių, vyriausybės politikos, vyriausybės programų, infrastruktūros, rinkos atvirumo, kultūrinių ir 

socialinių normų poveikį verslumo plėtrai Lietuvoje. Aptariamos galimybės ir gebėjimai pradėti verslą, 

verslininko socialinis įvaizdis Lietuvoje, intelektinės nuosavybės teisių, parama moterims verslininkėms, 

dėmesys įmonių augimui, tyrimų ir plėtros sklaida, imigracija ir verslumas, verslo santykių specifika, 

jaunimo verslumo tendencijos. 

2012 metais viso buvo apklausta 2001 Lietuvos gyventojas (toliau vadinami respondentais) nuo 18 

iki 64 metų amžiaus. Tyrime dalyvavo 43 procentai respondentų, turintys antros pakopos aukštąjį 

išsilavinimą. Respondentų regioninis pasiskirstymas atitinka Lietuvos gyventojų regioninio pasiskirstymo 

proporcijas, tai užtikrina tyrimo duomenų patikimumą. Vertinant rezultatus, būtina atkreipti dėmesį į 

statistinę paklaidą. Ji atsiranda dėl to, kad yra daroma respondentų atranka, o ne vykdoma ištisinė 

apklausa. Ši paklaida yra apskaičiuojama matematiškai. Žemiau pateiktoje lentelėje yra nurodytos 

paklaidos, esant įvairiam respondentų skaičiui bei atsakymų pasiskirstymui. 
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Pavyzdys: Tarkime, kad 1000 respondentų atsakė į klausimą, ar naudojasi internetu. 79% jų teigė, kad internetu nesinaudoja. 

Tai reiškia, kad su 95% tikimybe galima teigti, jog tikroji reikšmė yra intervale 79% ± 2.5%. 

Ekspertinės apklausos metu buvo apklausti 36 ekspertai, atstovaujantys finansų, vyriausybės 

politikos ir programų, švietimo ir mokymų, tyrimų ir plėtros, verslo ir fizinės infrastruktūros, rinkos 

atvirumo, kultūrinių bei socialinių normų sektorius Lietuvoje. 

Tyrimą remia Lietuvos mokslo taryba ir Vilniaus Universiteto Tarptautinio verslo mokykla 

1. VERSLUMO SAMPRATA IR RAIDA 

Nors sąvoka „Verslumas“ šiandien naudojama gan dažnai, jos interpretacijos skiriasi, o tai trikdo 

verslumo skatinimo bei verslumo pridėtinės vertės kūrimo procesą. Jakimavičius (2013) tvirtina, jog 

akademiniu ir teoriniu požiūriu verslumas kaip sąvoka atsirado pakankamai seniai – 17 a. šis terminas 

Atrankos 

dydis 

Atsakymų pasiskirstymas 

50 45/55 40/60 35/65 
30/ 

70 
25/75 20/80 15/85 10/90 5/95 

10 31 30.8 30.4 29.6 28.4 26.8 24.8 22.1 18.6 13.5 

30 17.9 17.8 17.5 17.1 16.4 15.5 14.3 12.8 10.7 7.8 

50 13.9 13.8 13.6 13.2 12.7 12 11.1 9.9 8.3 6 

75 11.3 11.3 11.1 10.8 10.4 9.8 9.1 8.1 6.8 4.9 

100 9.8 9.8 9.6 9.3 9 8.5 7.8 7 5.9 4.3 

150 8 8 7.8 7.6 7.3 6.9 6.4 5.7 4.8 3.5 

200 6.9 6.9 6.8 6.6 6.4 6 5.5 4.9 4.2 3 

300 5.7 5.6 5.5 5.4 5.2 4.9 4.5 4 3.4 2.5 

400 4.9 4.9 4.8 4.7 4.5 4.2 3.9 3.5 2.9 2.1 

500 4.4 4.4 4.3 4.2 4 3.8 3.5 3.1 2.6 1.9 

600 4 4 3.9 3.8 3.7 3.5 3.2 2.9 2.4 1.7 

700 3.7 3.7 3.6 3.5 3.4 3.2 3 2.6 2.2 1.6 

800 3.5 3.4 3.4 3.3 3.2 3 2.8 2.5 2.1 1.5 

900 3.3 3.2 3.2 3.1 3 2.8 2.6 2.3 2 1.4 

1000 3.1 3.1 3 3 2.8 2.7 2.5 2.2 1.9 1.4 

2000 2.2 2.2 2.1 2.1 2 1.9 1.8 1.6 1.3 1 
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pirmą kartą paminėtas Richard Cantillon ir Adam Smith darbuose. Visgi, nors verslumo akademiniuose 

darbuose ištakos siekia pakankamai senus laikus, daugiau dėmesio kaip tyrinėjimų sritis jis nesulaukė iki 

pat 20 a. pabaigos, kai naujajame ekonomikos moksle pradėta labiau gilintis į verslumą ir jo dedamąsias 

(Stephenson, 2003). 

Casson, Yeung, Basu et al (2008) [9] pažymi, kad verslumas nagrinėjamas gana plačiai, bet vis 

dar nėra rasta vieningo vieno verslumo apibrėžimo. Jakimavičius (2013) vadovaujasi viena naujausių ir 

pastaruoju metu nemažai pripažinimo sulaukusių Shane ir Venkataraman (2000) definicijų: verslumas 

(angl. Entrepreneurship) – verslo mokslų atšaka, siekianti paaiškinti ir suprasti, kaip kyla ir kokių 

pasekmių atneša galimybės, leidžiančios sukurti naują ar patobulinti esamą produktą ar paslaugą (Shane ir 

Venkataraman, 2000). Remiantis šiuo apibrėžimu, verslumas kaip tam tikrų žmonių vykdoma veikla 

susideda iš šių pagrindinių veiksnių: 

1. Galimybės pamatymas ir atradimas. 

2. Supratimas, ką reikia daryti norint šią galimybę išnaudoti. 

3. Gebėjimas valdyti verslą, kilusį iš pastebėtos galimybės (Shane ir Venkataraman, 2000). 

Jakimavičius (2013) taip pat atkreipia dėmesį į Madura (2006) apibrėžimą, kur verslumas – tai 

procesas, susidedantis iš galimybių atskleidimo ir jų vystymo per inovacijas, nepaisant turimų 

entreprenerio išteklių, lokacijos ir statuso (kuriama nauja ar inovacija vystoma egzistuojančioje 

kompanijoje).  

Interpretuojant Barringer ir Duane Ireland (2006) verslumo definicijas, Jakimavičius (2013) 

pabrėžia, jog verslumo esmė yra idėjų perkėlimas ir pritaikymas rinkai. Madura (2006) pateikiamame 

apibrėžime konstatuojama, kad verslumas tai nebūtinai yra procesas, kuriantis naujas organizacijas. 

Verslumas, gali vykti ir jau egzistuojančioje organizacijoje. Pasak Casson, Yeung, Basu et al (2008) 

modernioji šių laikų verslumo filosofija ypač sparčiai pradėjo vystytis 20 a., kadangi didelio masto 

organizacijos įkurtos 19 a. ir vėliau veikė tik ką atsiradusiuose sektoriuose – elektros, chemijos, 

komunikacijų ir mašinų pramonės. Pasak Jakimavičiaus (2013), norint šiuos verslus plėtoti ir sėkmingai 

valdyti, atsirado poreikis naujo pobūdžio profesionalams, kurių universitetai dar neruošė. Visa tai davė 

pradą moksliniam verslumo tyrinėjimui, probleminių klausimų kėlimui ir atsakymų ieškojimui (Binks ir 

Vale, 1990). Analogiškai, vėlesniais laikais, keičiantis ekonomikai ir persiorientuojant į paslaugų 

sektorių, verslumo samprata ir suvokimas keitėsi (Casson, Yeung, Basu ir Wadeson, 2008). 
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Paveikslas 1.1. Entreprenerio – verslininko sampratos vystymasis 

Šaltinis: Sudaryta Jakimavičiaus (2013), remiantis HISRICH, R. D., PETERS, M.P., Entrepreneurship: Starting Developing 

and Managing a New Enterprise. Irwin, 1994, ISBN: 978-0256141474, p. 54-56. 

Skirtingais laikais į klausimą „kas yra entrepreneris? “ atsakoma, pabrėžiant vis kitus dalykus 

(Hisrich and Peters, 1994). Kaip ankstesniųjų laikų – viduramžių pavyzdį mini klieriką, žmogų 

dažniausiai atsakingą už pilių, stambių statinių ir kitų projektų organizavimą ir vykdymą. Svarbu tai, kad 

šiame procese jis nenešdavo jokios finansinės rizikos. Kaip matyti iš 1 lentelės, entreprenerio kaip rizikos 

nešėjo ir valdytojo koncepto pirmosios užuomazgos atsirado 17 a., kuomet iš susitarimo su valstybe dėl 

prekių ar paslaugų tiekimo gimdavo pirmieji spekuliaciniai veiksmai, entrepreneriui uždirbant arba 

gaunant nuostolį. Teigiamas arba neigiamas rezultatas priklausydavo vien nuo verslininko pastangų. Kitas 

svarbus aspektas, kad bėgant laikui – 18a. Francis Walker entreprenerio definiciją suformavo, galutinai 

atskirdamas žmones, turinčius kapitalą ir iš jo gaunančius dividendus, ir turinčius kapitalo poreikį bei 

uždirbančius vadybinių įgūdžių pagalba. Taip buvo sukurtas pamatas, kuriuo rėmėsi vėlesnė akademinė 

visuomenė (Stopford ir Baden–Fuller (1994).  

Enterprenerio  
sampratos  
vystymasis 

Viduramžiai - aktorius arba žmogus atsakingas už didelės apimties gamybinius 
projektus 

17 a. - žmogus, bandantis gauti pelną, pasinaudodamas fiksuotos kainos kontraktu 
su vyriausybe.  

1797 a.  Beaudeau - Verslininkas - žmogus, valdantis rizikas, planavimo, 
palaikymo, valdymo ir organizavimo srityse.   

1876 m.  Francis Walker - atskyrė tuos, kurie uždirbdavo iš turimų lėšų 
investavimo, gaudami palūkanas, ir tuos, kurie uždirbdavo iš vadybos ir priimamų 
sprendimų.  

1934 m.  Joseph Schumpeter - enterpreneris yra inovatorius ir naujų 
technologijų taikytojas. 

1964m. Peter Drucker - enterpreneris - tai žmogus, maksimizuojantis galimybes. 

1975m. Albert Shapero - enterpreneris   rodo iniciatyvą, organizuoja socio-
ekonominius mechanizmus ir prisiima žlugimo riziką.   

1980m. Karl Vesper - enterprenerio sąvokos suvokimas  skiriasi priklausomai  
nuo  jos nagrinėjimo dimensijos (politinis, psichologinis, ekonominis požiūriai 
atskiriami) 

1983m. Gifford Pinchot - intrapreneris yra enterpreneris veikiantis jau 
veikiančioje organizacijoje. 

1985m. Robert Hisrich - verslumas (angl. enterpreneurship) yra procesas, 
kuriantis kažką naujo ir vertingo, tam atiduodant visas reikalingas pastangas ir 
laiką, prisiimant tenkančias finansines, psichologines ir socialines rizikas, mainais 
gaunant finansinę naudą ir asmeninį pasitenkinimą. 
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Pasak Jakimavičiaus (2013), nagrinėjant vėlesnių laikų verslumo sampratą ir entreprenerio 

sąvokos raidą reikėtų išskirti esminį poveikį padariusius požiūrius. Vienas pirmųjų iš naujo atradusių ir į 

naujas aukštumas iškėlusių šią sąvoką buvo Shumpeteris. Schumpeter (1942) ypač akcentavo tai, kad 

verslininku reikia vadinti tokį asmenį, kuris ne tik nori, bet ir sugeba naują idėją ar išradimą paversti 

sėkminga inovacija ir pritaikyti tai praktikoje. Jis taip pat teigė, kad tikras verslininkas aklai 

nesivadovauja taisyklėmis ir nestato savęs į rėmus – jis nuolat ieško sprendimų ir būdų dabarčiai 

patobulinti. Šią savybę Schumpter pavadino – „kūryba paremta destrukcija“ ( angl. the gale of creative 

destruction).  

Entrepreneris šį bruožą nuolat pritaiko praktikoje, taip atrasdamas naujoviškus verslų modelius, 

naujus produktus ir paslaugas. Toks proaktyvumas stipriai prisideda prie visų industrijų progreso ir 

ilgalaikio ekonominio augimo ir tai viena iš priežasčių dėl ko verslumas yra taip skatinamas 

(Jakimavičius, 2013). Schumpeter teigė (1942), kad verslumas pasauliui davė ne tik naujų ūkio šakų, bet 

ir padėjo atsirasti jau egzistuojančių sektorių kombinacijoms. Apibendrinant Schumpeter požiūrį, tinka šis 

apibrėžimas: entrepreneris – žmogus, kuris valdo ir organizuoja įmonę asmeninei naudai (Schumpeter, 

1952). 

Panašius verslumo sampratos apibendrinimus pateikia Timinskaitė (2013) Požiūrių į verslumo 

sąvoką lentelėje, kur verslumas – neatsiejama ekonomikos ir visuomenės dalis, kurioje svarbiausia 

kūrybiškumas, įžvalga ir inovatyvumas. Verslumas yra priklausomas nuo išorės ir vidaus reiškinių 

ir sąlygų, todėl labai svarbu apibrėžti verslumo dimensijas, darančias didelę įtaką veiklos sėkmei.  

Lentelė 1.1. Požiūrių į verslumą įvairovė 

Autorius  Apibrėžimas 

M. Casson (2008) Verslumas yra tinkamai susiklosčiusių ekonominių sąlygų 

rezultatas. Faktoriai skatinantys ar stabdantys verslumą: 

mokesčių, industrinės strategijos, lengvai prieinamos 

žaliavos, finansavimo šaltiniai, informacijos šaltiniai ir 

rinkos padėtis, technologijos ir infrastruktūra, rinkodaros 

sprendimai. 

W. Bygrave (1998) Verslumas suformuoja žmones, kurie demonstruoja 

iniciatyvą, vaizduotę, kūrybiškumą ir lankstumą. Jie yra 

pasiryžę mąstyti konceptualiai ir pasinaudoti pokyčiais tarsi 

galimybe. 

J. A. Schumpeter (1952) Verslumas turi galią, kai verslininkas kuria naują produktą, 

pristato naują būdą kurti produktą, atranda naują rinką, 

žaliavą, naują veiklos organizavimo būdą. Verslininkas turi 

būti inovatyvus, kūrybiškas, įžvalgus.  
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H. Leibenstein (1968)  Verslumas – ekonomikos vertybė tuo atveju, kai kūryba ir 

įrankių ir technologijų išnaudojimas plečia ekonomiką ir jos 

funkcijas. Verslumas yra nenuspėjamas, kontroliuojamas ar 

nustatytas, jis tampa retai pasitaikančiu reiškiniu, nes 

šiuolaikiniai verslininkai turi didelių trūkumų savo 

pajėgumuose. 

P. E. Drucker. (1986) 

 

Verslumas slypi ekonomikos ir visuomenės teorijose. Jis 

pastebi pagrindines visuomenės ir ekonomines problemas, ir 

užduotis, veikiant kažkaip kitaip, veikiant geriau nei jau yra 

veikta. Verslininkas liūdina ir dezorganizuoja. Taip Josephas 

Shumpeteris suformulavo jo užduotis „sukurti destrukciją“. 

Šaltinis: sudaryta Timinskaitės (2013), remiantis: Drucker F.P. Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles, 1986, 

Leibenstein, H. “Entrepreneurship and Development” The American Economic Review, Vol. 58, No. 2, Papers and Proceedings 

of the Eightieth Annual Meeting of the American Economic Association,1968, Nayab N., What is Entrepreneurship? A Look 

at theory, 2011.  

Raudonius ir Pranckus (2013) remiasi Gеgiесkiеnės ir Grikšiеnės (2009) Vеrslumо sаmрrаtоmis: 

 „Vеrslumаs – įgimtоs ir įgуtоs žmоgаus sаvуbės, lеidžiаnčiоs jаm nоvаtоriškаi mąstуti ir 

аktуviаi bеi rizikingаi vеikti visоsе gуvеnimо situасijоsе“ (Gеgiесkiеnė ir Grikšiеnė, 2009, 

p.15). 

 „Vеrslumаs – tаi siеkimаs nаujų idėjų, рrоjеktų įgуvеndinimо, t. у. sugеbėjimаs sėkmingаi 

оrgаnizuоti ir vаldуti sаvо gуvеnimą bеi vеrslą, реlningаi gаminti рrеkеs аr tеikti 

раslаugаs. Tаi mąstуmаs ir vеikimаs“ (Gеgiесkiеnė, Grikšiеnė, 2009, p.15). 

Pranckus ir Raudonius (2013) taip pat interpretuoja Drucker (1985) ir Brut, ir Julin (2000) 

įžvalgas, kur vеrslumо rеzultаtаi, аtsirаndаntys kuriаnt, раlаikаnt, rеаlizuоjаnt ir аtnаujinаnt vеrtę, 

rеikаlingi nе tik sаvininkаms, bеt ir visiеms, dаlуvаujаntiеms vеrslе (Druсkеr, 1985; Bruуаt ir Juliеn, 

2000). Be to, Stоnеr (1999) ir Frееmаn (1999) tеigiа, jоg vеrslumаs уrа įgimtоs ir įgуtоs žmоgаus 

sаvуbės, įgаlinаnčiоs nоvаtоriškаi mąstуti ir аktуviаi bеi rizikingаi vеikti. Tаip раt раbrėžiаmа, jоg 

vidinеs vеrslumо sаvуbеs gаlimа suskirstуti į dvi gruреs: įgimtаs ir įgуtаs (Stоnеr ir Frееmаn, 1999). 

Intraverslumo samprata ir dimensijos 

Jakimavičius ir Laužikas (2013) argumentuoja, jog entreprenersytę kaip procesą galintį vykti, ne 

vien naujai kuriant bendroves, bet jau ir egzistuojančių organizacijų viduje, galima vadinti vidiniu 

verslumu arba intrapreneryste. Šis reiškinys egzistavo visada, tačiau jo atsiradimo ir skatinimo priežastis 

akademiškai pradėta nagrinėti visai neseniai. Kaip vienas iš pirmųjų šio termino autorių įvardijamas 

verslo konsultantas Gifford Pinchot, kuris 1983m įmonės viduje vykstantį verslo vystymą pavadino 

intraverslumu. Taigi, kaip matome iš daugybės skirtingų verslumo apibrėžimų, ši sąvoka gali reikšti 

pakankamai skirtingus dalykus ir turi įvairių atmainų. Įdomu tai, kad nemažai autorių, rašančių apie 
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verslumą, neišskiria įmonės viduje kylančio ir naujos organizacijos kūrimu paremto verslumo kaip atskiro 

proceso (Pinchot, 1985). Taip atsitinka dėl to, kad intraverslumą ir verslumą vienija tie patys bruožai, 

kurie yra ir įvardijami visuose šiuolaikiniuose verslumo apibrėžimuose: didesnė rizikos tolerancija, 

kūrybingumas, didesnė nepriklausomybė, atlygis (Kuratko, Montagno ir Hornsby, 1990). Šie faktoriai yra 

pagrindinė varomoji verslumo jėga. Priklausomai nuo to, kaip stipriai jie pasireiškia ir nuo išsidėstymo 

pagal svarbą skirtumo konkrečiam asmeniui, galima daryti prielaidą, ar žmogus, pastebėjęs galimybę, ja 

pasinaudos naujam verslui steigti ar pamėgins šią idėją įgyvendinti jau egzistuojančioje organizacijoje 

(Jakimavičius, 2013). 

Jakimavičiaus (2013) teigimu, intraverslumą pakankamai nemažai autorių apibūdina, teigdami, 

kad intraverslumas, tai verslumas, vykstantis jau egzistuojančioje organizacijoje, kiti tai vadina „įmonės 

verslumu“ (Corporate Entrepreneruship). Nagrinėjant intraverslumo ištakas, autoriai nesutinka, kada ir 

kas tiksliai pirmą kartą paminėjo šį terminą. Hisrich, Peters ir Shepherd (2009) autorystę priskiria Gifford 

Pinchot; taip pat, Veronique Bouchard ir Olivier Basso (2011) teigia, kad oficialiai intraverslumas 

atsirado 1983m kartu su Burgelman publikacija „Vidinis įmonės vystymo procesas didelėje 

diversifikuotoje korporacijoje“. Tie patys autoriai teigia, kad intraverslumo kaip termino prigijimo sėkmė 

buvo tame, kad tai buvo pati save paaiškinanti sąvoka (intra – internal – vidinis). To meto intraverslumo 

studijos siekė rasti atsakymus į tokius klausimus: 

1. Kuo skiriasi intrapreneris nuo entraprenerio?  

2. Kokiose sąlygose atsiskleidžia intrapreneriai? 

3. Kas stabdo vidinį verslumą didelėse kompanijose? [ Bouchard ir Basso, 2011, p.222]. 

Šių klausimų kilmę galima paaiškinti ir tuo, kad sąvokos atsiradimo laiku rinkoje dominavo 

didelės kompanijos, kurioms tvarkytis su savo turimu kapitalu sekėsi pakankamai skirtingai. Kaip 

teigiamą pavyzdį galima paminėti Williams kompaniją, kurioje sėkmingas darbuotojų idėjų panaudojimas 

leido išplėsti verslą iki vienos didžiausių ir labiausiai diversifikuotų JAV įmonių. Kompanijos vadovo 

sėkmė buvo susijusi su pačia verslo filosofija. Kiekvienas vadovas buvo siunčiamas į verslo mokyklas 

baigti vadovų mokymus, siekiant ugdyti savo kūrybiškumą. Joe Williams buvo pasiryžęs pasitikėti 

žmonėmis ir kurti dinamišką, verslumo atmosferą įmonėje. Subūręs aplink save žmones, kurie kaip ir jis 

pats buvo alkani sėkmės, pinigų, pripažinimo ir išsiskyrė ypač aukšta rizikos tolerancija. Didelės 

rizikingos investicijos į naujus verslo sektorius reikalavo daug laiko ir darbo, tačiau žmonės dirbo vedami 

verslumo dvasios, kuri leido būti lankstiems, priimti greitus ir tinkamus sprendimus (Kansikas, 

Laakkonen ir Sapro, 2012). Apibendrindamas Jakimavičius (2012) teigia, kad, kaip ir išorinio verslumo 

atveju, intraprenersytė išsiskiria keliais strategiškai svarbiais aspektais:  

1. Inovacijos 
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2. Rizika 

3. Proaktyvumas [Katz ir Shepherd, 2004, p.198]. 

Pasak Jakimavičiaus ir Laužiko (2013), intraverslumas yra ypatingai aktualus šiandienos 

organizacijoms, nes šiuolaikiniai darbuotojai, tikintys savo talentu ir verte organizacijoje paprastai nori 

kažko daugiau negu atlygio. Jie nori laisvės kurti ir pasireikšti. Atsakomybių ir ekspresijos siekimas 

dažnai „atsimuša“ į įmonių negalėjimą ar tiesiog nenorą duoti daugiau laisvės darbuotojui, kuris 

reikalingas užduotims atilikti. Anot Vince (2002), negavus laisvės, atsiranda nepasitenkinimas ne tik 

pačia įmone, bet ir darbu, kas mažina produktyvumą ir galų gale veda prie naujos darbovietės paieškos. 

Taigi, intraverslumas – tai metodas, išlaisvinantis organizacijoje veikiančius asmenis, kurie mano, kad 

kažką įmonėje galima daryti kitaip ir geriau [Kanter, 1982, p.100]. Intraverslumo naudą, atsinaujinant 

organizacijoms, pripažįsta ir Garret ir Covin (2007), kurie teigia, kad įmonės verslumas (angl. Corporate 

Entrepreneruship) yra viduje vykstantis procesas, kurio metu autonominės strategijos, atsiradusios iš 

darbuotojų iniciatyvos, pripažįstamos ir įgyvendinamos jau veikiančiose įmonėse. Atsižvelgiant į 

organizacijos tipą, šios iniciatyvos susiduria su įvairiomis kliūtimis, tačiau dažnai išsivysto iki atskirų 

skyrių, padėdamos diferencijuoti veiklą ir pajamas (Garrett ir Covin, 2007). 

Lyginant su prieš tai pateiktomis sąvokomis, pakankamai skirtingą intraverslumo apibrėžimą 

pateikia Rod Gapp ir Ron Fischer (2007), kurie teigia, kad intraverslumas yra vidiniai organizacijos 

procesai, skirti atskirų padalinių kūrimui. Kolchin and Hyclak (1987) savo ruožtu didesnę svarbą 

intraverslumo procese teikia naujų produktų ir paslaugų kūrimui dabartinės organizacijos rėmuose. Taip 

pat šie autoriai pabrėžia, kad intraverslumas gali būti laikomas ir naujo proceso adaptacija, ir 

įgyvendinimu įmonėje ir jos veikloje. Hisrich, Peters ir Shepherd (2009) iš esmės pateikė analogišką 

intraverslumo apibūdinimą, taip pat pabrėždami, kad intraverslumas yra atšaka, susidedanti iš inovatyvios 

veiklos organizacijoje ir naujų paslaugų kūrimo. Visgi, pasak Jakimavičiaus (2013), svarbu tai, kad labai 

dažnai intraverslumas kaip plėtros įrankis gali apimti veiklą, kuri nėra pagrindinė įmonės veikla, tačiau 

lygiai taip pat sėkmingai po kurio laiko prisideda prie įmonės vertės augimo. Nagrinėjant iš intraverslumo 

kylančias inovacijas, tai gali būti tiek nauji produktai, paslaugos, sistemos ar procesai, tačiau pagrindinis 

Kolchin ir Hyclak (1987) intraverslumo apibrėžimo išskirtinumas yra tas, kad inovacijų procesą valdo 

darbuotojai, o ne pati organizacija. Organizacija, kaip teigia Politis(2005), suteikia tinkamą erdvę 

darbuotojams dirbti aplinkoje, kuri teikia pasitenkinimą. Maduros (2006) teigimu, daugelis mokslininkų 

sutinka, kad kryptingai vystant ir puoselėjant intraverslumo kultūrą, galima nustebinti teigiamais 

rezultatais.  
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Paveikslas 1.2. Inovacijos atsiradimo ir komercializacijos kelias 

Šaltinis: Sudaryta Jakimavičiaus (2013), remiantis ROSS. J., UNWALLA, L., Who is intrapreneur? Personnel, 1986, p. 47  

Verslumo ir intraverslumo įtaka įmonės ekonominiams ir finansiniams rodikliams pasireiškia, ne 

vien didinant pajamas ar rinkos dalį. Tai apima pokyčių iniciavimą versle ir visuomenėje. Ross ir Unwalla 

(1986) inovacijų kūrimą sieja su pagrindiniu šaltiniu ne tik naujų produktų ir paslaugų kūrime, bet ir visos 

ekonominės gerovės bei rinkos stimuliavimu. Viskas prasideda nuo investicijų į mokslinius tyrimus, jie 

gali būti finansuojami valstybės arba privačiomis lėšomis. Šios investicijos atsiranda tik tada, kai yra 

jaučiamas poreikis patobulinti esamą ne visai išbaigtą produktą arba pakeisti nauju – geresniu, įžvelgiant 

galimą technologijos potencialą uždirbti pinigus. Atsiradus iniciatyvai, seka technologinis tyrimas, kuris 

baigiasi išradimu. 4 etapas susideda iš tolesnio išradimo vystymo ir pritaikymo rinkai. Šis laiko tarpsnis 

dar gali būti vadinamas – iteracijos periodu, kadangi, kartojami tyrimų ir bandymo procesai, siekiant kuo 

arčiau priartėti prie užsibrėžto tikslo. Galiausiai, pasiekus tikslą, prasideda produkto gamyba. Marketingas 

gali prasidėti jau anksčiau, tačiau labiausiai suintensyvėja, prieš pradedant prekybą ir jos metu. Taigi taip 

atrodo visas inovacijų atsiradimo ir komercializacijos procesas. Šie žingsniai gali vykti naujai 

atsiradusioje įmonėje (entrepreneriškumo apraiška) arba esamoje įmonėje (intrapreneriškumas). 

Jakimavičius (2013) pabrėžia, jog, lyginant skirtumus tarp entreprenerio ir intraprenerio, naudinga 

įtraukti ir tradicinio vadybininko charakteristikas. 1 lentelėje šie skirtumai išrūšiuoti pagal įvairius 

motyvacinius kriterijus, darančius didesnę ar mažesnę įtaką asmens karjeros pasirinkimams.  

  

 

Moksliniai 

tyrimai 

Etapai: 

1. Poreikio 

atsiradimas 

2. Technologinė

s inovacijos 

iniciavimas 

3. Sinergija, 

vedanti prie 

išradimo 

4. Vystymo 

fazė 

5. Rinkos fazė  

 

Gamyba/ Marketingas 

Modeliavimas 

3. 

Planavimas 
4. 

  

1. 

2. 

  5

.

Prekyba ir 

Marketingas 

Pirminės investicijos 

 

Pirmasis uždarbis 
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Lentelė 1.2. Entreprenrio, intraprenerio ir tradicinio vadybininko palyginimas 

 Tradiciniai vadybininkai Entrepreneriai Intrapreneriai 

  

Pirminiai 

motyvai 

Paaukštinimas ir kiti tradiciniai 

korporacijose paplitę skatinimo 

būdai: ofisas, galia, piniginiai 

bonusai. 

Nepriklausomybė, galimybė 

kurti, pinigai. 

Nepriklausomybė ir galimybė 

pasinaudoti tradicinėmis 

skatinimo priemonėmis. 

Tikslų trukmė Trumpalaikių tikslų orientacija. 

Biudžeto planavimas metams, 

mėnesiniai planai ir t.t. 

Išgyvenimas ir orientacija 

pasiekti 5-10 metų verslo 

augimą 

Tarpinis variantas tarp 

entreprenerių ir tradicinių 

vadovų.  

Aktyvumas Deleguoja užduotis ir pataria, bet 

tiesiogiai nedalyvauja 

Tiesioginis dalyvavimas. Daugiau tiesioginio dalyvavimo 

negu delegavimo. 

Rizika Atsargūs Linkę pakelti vidutinę ar 

aukštesnę riziką 

Linkę pakelti vidutinę riziką 

Statusas Rūpinasi savo statusu Nesureikšmina statuso Nesureikšmina tradicinių 

korporacijos statuso simbolių, 

siekia nepriklausomybės 

Nesėkmės, 

klaidos, 

netikėtumai 

Stengiasi vengti klaidų ir 

netikėtumų 

Išsprendžia netikėtumus ir 

problemas 

Siekia paslėpti rizikingus 

projektus iki tol, kol jiems 

tinkamai pasiruošia 

Sprendimai Paprastai neprieštarauja vyresnybės 

sprendimams 

Siekia įgyvendinti savo tikslus 

ir priima tam reikalingus 

sprendimus 

Sugeba įtraukti kitus ir įtikina 

juos padėti, kad pasiektų savų 

tikslų 

Kam tarnauja? Kitiems Sau ir vartotojui Sau, vartotojui ir rėmėjams 

Šeimos istorija Šeimos nariai dažniausiai būna 

dirbę didelėse organizacijose 

Dažniausiai tai iš mažo ar 

vidutinio verslo aplinkos atėję 

žmonės 

Dažniausiai tai iš mažo ar 

vidutinio verslo aplinkos atėję 

žmonės 

Santykiai su 

aplinkiniais 

Santykiai, pagrįsti hierarchija. Santykiai, paremti susitarimais 

ir sandoriais 

Susitarimai hierarchijos viduje 

Šaltinis: HISRICH, R. D., PETERS, M.P., Entrepreneurship: Starting Developing and Managing a New Enterprise. Irwin, 

1994, ISBN: 978-0256141474, p. 121 

Apibendrinant matome, kad visi 3 tipai yra ganėtinai skirtingi. Labai dažnai išryškėja tai, kad 

įmonės viduje dirbantis verslininkas yra tradicinio vadybininko ir tikrojo verslininko mišinys, kuris 

vadovaujasi tiek vieno, tiek kito vertybėmis (Lyles ir Schwen, 2005). Svarbu tai, kad, turint aktyvių ir 

iniciatyvių žmonių įmonės viduje ir esant tinkamoms sąlygoms bei organizacinei kultūrai, technologinių 

ir inovacinių proveržių galima pasiekti daug greičiau dėl egzistuojančio įdirbio (Mintzberg, 1979).  

Organizacijos kultūra, pasak Wallace, Hunt ir Richards(1999), yra visų įmonėje dirbančių 

darbuotojų minčių kolektyvinis apjungimas vienam tikslui, naudojant vienokias ar kitokias vadybines 

taktikas, procesus ir resursus, taip išskiriant ir suformuojant unikalią organizacinę kultūrą. Barney (1986), 

teigia, kad tai yra ir vienas svarbiausių kiekvienos įmonės konkurencinių pranašumų. Pastaruoju metu 
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organizacijos kultūra pristatoma kaip esminis pagrindas valdyti inovacijas, jų kūrimosi procesą ir 

komercializavimą, o tai užtikrina įmonės sėkmę ilguoju laikotarpiu ir konkurencingumą. Hall (2005) 

aplinką, kurioje atsiranda inovacijos, apibūdina kaip skatinančią lūkesčius, svajones ir palaikančią jos 

narių kūrybiškumą, eksperimentus ir toleruojančią riziką. Viena labiausiai į inovacijų kūrimą orientuotų 

įmonės kultūrų yra intraverslumo kultūra (Amado, Montes ir Perez-Arostegui, 2010).  

 

Paveikslas 1.3. Intraverslumo kultūra 

Šaltinis: Sudaryta Jakimavičiaus (2013), remiantis WALLACE J.,  HUNT, J., RICHARDS C., The relationship between 

organisational culture, organisational climate and managerial values. Emerald , 1999, p. 23. 

1.3 paveiksle vaizduojama įmonės kultūra, kurios kertiniai darbo principai siejasi su intraverslumo 

puoselėjimu ir yra tikslingai sutelkti į darbuotojo lavinimą ir skatinimą dalintis ir dalyvauti. Visa tai 

priverčia įmonę tobulėti ir augti, kartu iššaukiant inovacinius procesus jos viduje. Šitaip įmonė tampa 

daug dinamiškesnė, lankstesnė ir tikėtina, kad pelningesnė. Įmonės, kurios išvysto tokią kultūrą, produkto 

ir proceso inovacijų pasiekia daug greičiau ir lengviau. Aplinka palaikanti kūrybingumą ir eksperimentus, 

įgalina darbuotojus naudotis šiomis galimybėmis ir kurti naujus produktus, kartu didinant inovacijos 

komercializavimo tikimybę. Taip pat šie aspektai sutampa su intraverslumo filosofija, būtent todėl vidinio 

verslumo kultūros puoselėjimas ir diegimas į darbo aplinką skatina naujų idėjų, procedūrų, patobulinimų 

sinergijos, o tai leidžia atsirasti inovacijoms ir jas pritaikyti praktikoje (Wallace, Hunt ir Richards, 1999). 

Rule ir Irwin (1988) atliktame tyrime respondentų – įmonių pasiteirauta, kokias priemones galima 

pasitelkti, norint vystyti ir diegti intraverslumo atmosferą organizacijoje. Iš viso buvo paminėti 33 būdai, 

 

Intraverslumo  

kultūros  „pamatai“ 

Skatinantis 

atlygis 

Vadovybės 

palaikymas 

Užtikrintumas 

dėl ateities 

 

Idėjos 

finansavimas 

Skatinimas 

inovuoti 

Darbuotojas  

Inovaciniai procesai 

Įmonės kultūra 

Įvairios 

patirties 

kaupimas 
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kurie kiekvienas atskirai ar visi kartu gali neatnešti norimo rezultato. Dažniausiai paminėti buvo šie 

metodai:  

1. Inovacijos, komandos ir darbo grupės; 

2. Naujų darbuotojų priėmimas, norint įdiegti naujų idėjų organizacijoje; 

3. Strateginis planavimas, orientuotas į inovacijas; 

4. Fokusuotos vartotojų grupės tyrimai naujoms galimybėms ir tendencijoms pastebėti; 

5. Tyrimų ir plėtros veikla.  

Kuratko, Montagno ir Hornsby (1990) teigia, kad intraverslumo sėkmė ar nesėkmė priklauso nuo 

4 veiksnių: 

1. Inovacijų kūrimo, testavimo ir diegimo į rinką procesų palaikymas ir skatinimas tarp vadovų; 

2. Atlyginimo ar apdovanojimų sistemos, skirtos išaukštinti ir apdovanoti darbuotojų pasiekimus bei 

prisiimti vis naujus iššūkius; 

3. Laiko planavimas ir darbų pasiskirstymas, leidžiantis ir sudarantis erdvės kūrybai ir ieškojimams; 

4. Organizacinių ribų nebuvimas, kuris leidžia į darbą žvelgti plačiau nei į kasdieninių užduočių 

atlikimą [Kuratko, Montagno ir Hornsby, 1990, p.53]. 

Pasak Koen (2000), nesvarbu koks stiprus ir kūrybingas darbuotojų kolektyvas bus, nesant 

palaikymo ir skatinimo, gero rezultato tikėtis neįmanoma. Antonicic and Hisrichs (2003) intraverslumą 

suskirstė į 8 dimensijas (Antonicic and Hisrichs, 2003, p.25). 

Lentelė 1.3. Intraverslumo dimensijos 

Šaltinis: ANTONCIC, B., HISRICH R. D., Clarifying the intrapreneurship concept. Emerald, (2003) p. 26  

Šioje lentelėje matyti, kad yra pakankamai daug kanalų, per kuriuos organizacija gali gauti naudą 

iš intraverslumo. Svarbiausia iš šių dimensijų yra pirmoji – naujos įmonės ar skyriaus atsiradimas. Visgi 

tai yra jau rezultatas, kuris yra savotiškas kitų dimensijų egzistavimo įmonėje įrodymas, kuris patvirtina, 

Dimensijos Apibūdinimas 

1. Naujos įmonės steigimas Naujos–autonominės arba pusiau autonominės įmonės 

steigimas 

2. Naujas verslas Verslo vystymas 

3. Produkto/paslaugos novatoriškumas Naujų produktų ir paslaugų kūrimas 

4. Proceso novatoriškumas Inovacijos gamybos procedūroms ir technikoms 

5. Vidinis atsinaujinimas Strategijos performavimas, reorganizacija ir organizacijos 

keitimasis 

6. Rizikos priėmimas Greita reakcija, problemų sprendimas ir strategiškai 

svarbių sprendimų priėmimas 

7. Pro–aktyvumas Aukščiausio lygio vadovų orientacija į galimybių paiešką 

8. Agresyvus konkuravimas Noras konkuruoti ir nukonkuruoti. 
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kad intraverslumas, tiek kaip inovacijų atsiradimo variklis, tiek kaip reakcija į kylančias grėsmes, 

agresyviai konkuruojant, teikia teigiamą naudą įmonei (Jakimavičius, 2013). 

Pranckus ir Raudonius (2013) pabrėžia švietimo organizacijų vaidmenį, ugdant verslumą ir 

intraverslumą. Verslumo, kūrybingumo, individualumo skatinimas turėtų prasidėti jau mokyklose, nes 

švietimas – svarbi kultūros ir socialinio kapitalo dalis, kuri yra susijusi ne tik su žiniomis ir gebėjimais, 

bet ir požiūriu į verslumą ar pasirengimu kurti verslą. Lietuvos švietimo sistemos spragos, ugdant 

verslumą ir intraverslumą, buvo identifikuotos jau 2011 metų Lietuvos verslumo ataskaitoje. 

Lentelė 1.4. Užsienio autorių atliktų tyrimų palyginimas 

Atlikto tyrimo 

pavadinimas, autorius 

(-iai), metai 

Metodologija Tikslas Rezultatai 

Verslumo ugdymas 

Italijos universitetuose: 

tendencijos, 

situacija ir galimybės, 

Donato Iacobucci ir 

Alessandra Micozzi, 

2010m. 

Empirinė analizė remiasi 

verslumo kursais bei mokymo 

programomis, kurios teikiamos 

universitetuose. 

Informacija remiasi 

akademinių metų 2003-2004 ir 

2009-2010 duomenimis.  

Tikslas – šio darbo tikslas 

yra pateikti esamos 

padėties ir verslumo 

ugdymo raidos Italijos 

universitetuose analizę ir 

aptarti, ar studijos ir 

mokymo programos 

atitinka verslumo 

gebėjimų paklausą. 

Palyginus su JAV ir Europos šalimis, 

verslumo ugdymas Italijoje yra 

„neišvystytas“. Tik nedaugelis 

universitetų turi kursus ar konkrečias 

mokymo programas, skirtas 

verslumui skatinti. Kursai yra 

sutelkti verslo fakultetuose ir labai 

mažai egzistuoja mokslo ir 

inžinerijos fakultetų.  Verslumo 

ugdymas universitetiniu lygiu gali 

vaidinti svarbų vaidmenį Italijos 

ekonominėje sistemoje, skatinant 

kurtis naujiems verslams. 

Verslumo ugdymas 

Etiopijos universitetų 

kontekste, Dugassa 

Tessema Gerba, 

2012m.  

Tyrimas yra grindžiamas 

duomenimis, gautais iš 16 

valstybinių universitetų šalyje. 

Bakalauro studijų programa 

kiekviename universitete buvo 

nagrinėjama, norint išanalizuoti 

fakultetus, kuriuose verslumo 

kursas (-ai) yra siūlomas. 

Verslumo mokymo programa 

buvo ištirta, norint išanalizuoti 

šią sritį ir išsiaiškinti verslumo 

ugdymo tikslus.  

Tikslas yra ištirti ir 

įvertinti verslumo ugdymą 

valstybiniuose 

universitetuose Etiopijoje. 

Rezultatai rodo, kad verslumo 

ugdymas Etiopijos valstybiniuose 

universitetuose yra ankstyvajame 

plėtros etape. Verslo studijos 

daugiausia buvo siūlomos verslo 

mokyklose ir žemės ūkio kolegijose, 

nors pastaruoju metu jos pradėjo būti 

įtrauktos ir į kitų mokyklų mokymo 

programas, daugiausia į technologijų 

institutų, kolegijų. Tradicinio 

mokymo ir vertinimo metodai 

dominuoja, mokant ir vertinant 

verslumo kursus Etiopijos 

universitetuose. Etiopijos 

valstybiniams universitetams taip pat 

būdinga verslumo skatinimo centrų 

stoka. 

Verslumo ugdymas 

Pietų Afrikoje: 

apklausa šalyje, 

Apklausa elektroniniu paštu 

buvo atlikta Pietų Afrikos 

aukštosiose mokyklose. 

Respondentai – akademiniai 

Šiame darbe siekiama 

įvertinti verslumo ugdymo 

švietime būklę, nustatyti 

verslumo svarbą Pietų 

Rezultatai rodo, kad verslumo 

ugdymas Pietų Afrikoje yra 

vystymosi stadijoje.  
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Marija Jesselyn Co ir 

Bruce Mitchell, 2006m.  

darbuotojai, kurie dalyvauja 

mokymo ir verslumo tyrimo 

procese. Taip pat jie turėjo 

priklausyti Afrikos (Aces) 

organizacijai. 

Afrikos aukštojo mokslo 

institucijose ir pasiūlyti 

rekomendacijas, kaip 

pagerinti pasirengimą, 

plėtojant šią sritį. 

Nors jis suvokiama kaip tradicinė 

mokymo ir vertinimo sistema, 

Afrikoje ji yra mažiau griežta nei 

kitos vadybos disciplinos. Rezultatai 

taip pat leidžia suformuoti 

rekomendacijas, orientuotas į 

mokymo programas, vertinant 

mokymo ir vertinimo metodologijas, 

taip pat partnerystės su vietos 

bendruomenėmis galimybes. 

Kūrybiškumas, vadyba 

ir inovacijos.  

Iššūkis kultūros 

verslininkams, 

Nicholas. C. Wilson ir 

David Stokes, 2005m. 

Straipsnyje pateikiama 

literatūros apžvalga ir keturių 

anksčiau skelbtų atvejų tyrimų 

rezultatai. 

Jie išryškina tolesnio tyrimo 

hipotezę. 

Ištirti ir išsiaiškinti 

skirtumus tarp dviejų 

skirtingų šakų, inovacijų 

vadybos ir kultūros 

vadybos bei išsiaiškinti 

svarbiausius aspektus 

kultūros versle. 

Pedagoginė problema yra ta, kad 

verslumo gebėjimai yra labiau 

holistiniai ir psichologiniai. 

Verslumo įgūdžiai įgyjami per 

pragmatiškus realaus gyvenimo 

plėtros projektus. Verslumo 

ugdymas aukštosiose mokyklose 

turėtų būti visapusiškai 

persvarstytas. Aiškūs tikslai turėtų 

būti nustatyti specialistų, kurie turėtų 

būti labiau orientuoti į verslumo 

plėtrą. Be to, ugdymo procesas 

reikalauja daug pertvarkymų, 

siekiant pagerinti verslumo įgūdžių 

tobulinimą. 

Verslumą skatinančios 

charakteristikos tarp 

universiteto studentų, 

Yonca Gurol ir Nuray 

Atsan, 2006m. 

Tyrimas atliktas atsitiktinės 

atrankos būdu. Jame dalyvavo 

ketvirto kurso studentai iš 

dviejų Turkijos universitetų, 

tyrime buvo taikoma 

lyginamoji analizė. 

Tyrimo tikslas yra ištirti 

studentų verslumo profilį 

Turkijos universitetuose. 

Atlikti studentų orientuotų 

į verslą vertinimą ir 

palyginti su studentais, 

nesidominčiais verslu. 

T-testų rezultatai parodė, kad 

tolerancija ir pasitikėjimas savimi 

svarbesni versliems studentams, 

lyginant su neversliais. Verslūs 

studentai yra linkę rizikuoti, siekia 

užsibrėžtų tikslų ir yra novatoriški. 

Tarptautinio verslumo 

ugdymas, David Rae ir 

Naomi Woodier-Harris, 

2012m. 

Empirinis tyrimas buvo atliktas 

su pirminiais duomenimis, 

surinktais iš tarptautinių 

trečiosios pakopos studijų 

studentų, penkiose verslumo 

grupėse iš dviejų universitetų  

Darbo tikslas yra ištirti 

verslumo ugdymo 

efektyvumą, tenkinant 

lūkesčius ir tarptautinių 

magistrantūros studentų 

motyvaciją. 

Gauti rezultatai patvirtina, kad 

karjeros galimybės yra pagrindinė 

motyvacija dalyvauti tarptautinėse 

studijose Jungtinėje Karalystėje. 

Verslumas gali prisidėti ir prisideda, 

sprendžiant kultūrines santykių 

problemas studentų antrosios 

pakopos studijose. 

Kūrybiškumas 

verslumo ugdyme, 

Daniel Yar Hamidi, 

Karl Wennberg ir 

Henrik Berglund, 

2008m. 

Teoriškai gautos hipotezės 

tiriamos, naudojant regresijos 

analizę. 

Darbo tikslas – 

išsiaiškinti, kaip studentų 

kūrybiškumas yra susijęs 

su jų verslumo skatinimu. 

Rezultatai rodo, kad kūrybingumo 

pratimai gali būti panaudoti, 

skatinant studentus būti versliais.  

Šaltinis: Sudaryta Pranckaus ir Raudoniaus (2013), remiantis užsienio autorių tyrimais. 
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2. LIETUVA GEDI REITINGE 

GEDI indeksas buvo sukurtas 2008 metais, siekiant išsamiau ir aiškiau atskleisti sudėtingus 

santykius tarp individų, institucijų ir verslumo. GEDI stiprybė – šalių palyginimas, išryškinant jų 

silpnybes ir potencialias tobulinimo sritis bei galimybes. 2011 metais GEDI susilaukė pripažinimo ir 

tarptautinėje spaudoje: GEDI charakterizuojantys straipsniai pasirodė tokiuose žurnaluose kaip „Wall 

Street Journal“ ir „Economist“. Nacionaliniai, į valstybių politikos/ strategijos tikslus orientuoti 

pranešimai, parengti, remiantis GEDI metodologija, pristatyti JAV, JK ir Olandijoje. 2011 metų GEDI 

knyga apėmė net 71 šalį, o jau 2012 metais GEDI indeksas apėmė 79 valstybes; 2013 planuojama šį 

skaičių praplėsti iki 118.  

Tokie indeksai kaip Global Entrepreneurship Monitor (GEM, lietuvių kalboje – Globali verslumo 

stebėsena), Pasaulio banko „Ease of doing Business“ indeksas yra plačiai naudojami verslumo politikų ir 

programų vystyme.  

2013 metai Lietuva taip pat buvo įtraukta į GEDI reitingą 

2011-2012 metais užėmusi 27 vietą pasaulyje (iš 183 šalių) pagal „Doing Business“ indeksą, 44 

vietą (iš 142 šalių) pagal Konkurencingumo indeksą, 38 vietą (iš 179 valstybių) pagal Ekonominės laisvės 

indeksą, Lietuva 2013 metais GEDI šalių palyginimo lentelėje užtikrintai užima 30-32 pozicijas ir tik 

nežymiai atsilieka nuo Estijos (25 vieta) bei lenkia Latviją (34-36).  JAV lyderiauja pagal GEDI indeksą, 

po jos seka Švedija ir Danija, 4 vietoje įsitaisiusi Australija, į penketuką taip pat patenka Kanada.  

Pagal požiūrio į verslumą indeksą Lietuva užima 46-54 vietą (apima tokius aspektus kaip 

galimybių identifikavimas, gebėjimai kurti verslą, nebijojimas rizikuoti, bendradarbiavimas tinkluose, 

kultūros palaikymas) gebėjimų vertinimo indeksas (apimantis tokius aspektus kaip realios galimybės 

steigti verslą, technologinis pasirengimas, žmogiškųjų išteklių charakteristikos, konkurencija) pagerina 

bendrą Lietuvos poziciją (25-26), o ketinimų indeksas, apimantis tokius aspektus kaip produkto 

inovacijos, proceso inovacijos, augimas, internacionalizacija, rizikos kapitalas) (36-38) priartina prie 

oficialios GEDI pozicijos.  

Vis tik labiausiai įvaizdį gadina ribotas galimybių identifikavimas (0,14), o labiausiai tobulintinas 

rodiklis, kitų šalių kontekste, – GERD, siekia 0,19 (Gross domestic expenditure on Research & 

Development; lietuvių kalba, bendros nacionalinės išlaidos tyrimams ir plėtrai). Investicijų į R&D rodiklį 

seka rizikos kapitalo ir neformalių investicijų rodikliai, kurie silpnina bendrą Lietuvos poziciją. Šių 

rodiklių neigiamą poveikį kompensuoja lietuvių išsilavinimo lygis ir išsilavinusių žmonių skaičius bei 

verslininkų rizikos valdymas. Išsilavinimas taip pat padeda užtikrinti žmogiškųjų išteklių kokybę, 

http://www.economist.com/node/18227144
http://www.doingbusiness.org/rankings
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internacionalizaciją ir augimą, o kapitalo stoka iš dalies trikdo proceso inovacijas ir galimybių 

identifikavimą. 
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3. LIETUVOS GYVENTOJŲ VERSLUMAS 

3.1.Pradedančiųjų arba padėjusių pradėti verslą nuomonės 

GEM (2012) duomenų analizė demonstruoja, kad didžioji dalis Lietuvos gyventojų, apie du 

trečdalius (67,1%), asmeniškai nepažįsta asmenų, kurie pradėjo kurti verslą per pastaruosius dvejus 

metus, beje, kitos dalies respondentų (32,9%) patirtis yra priešinga – jie pažįsta asmenų, turinčių verslo 

kūrimo patirties. Lyginant su 2011 metų duomenimis, 2012 metais beveik 5 procentais (4.9%) daugiau 

respondentų savo aplinkoje pažinojo verslą kuriančius žmones. 

Panašus respondentų procentinis pasiskirstymas, vertinant galimybes verslui pradėti savo 

gyvenamoje vietoje: per vienerių metų (GEM 2012) laikotarpį verslo galimybių vertinimas respondentų 

gyvenamoje vietoje pasidarė daugiau teigiamas: trys iš dešimties respondentų (32,9 %) yra įsitikinę, kad 

per artimiausius 6 mėn. atsiras gerų galimybių verslui pradėti jų gyvenamoje vietoje. GEM (2011) metų 

tyrime tik 19 % respondentų galėjo įvardinti savo gyvenamą vietą kaip aplinką, kurioje yra gerų 

galimybių verslui pradėti.  

Remiantis 2011-2012 metų GEM rezultatų dinamika, daugiau respondentų geba identifikuoti 

verslo galimybes rinkoje, tačiau šeši iš dešimties (60,2%) respondentų teigia, kad neturi pakankamai 

žinių, įgūdžių ir patirties naujo verslo steigimui. Taigi, gyventojai linkę nepasitikėti savo 

kompetencijomis ir aplinka, kurioje gyvena, vertinant verslo galimybes. Tik keturi iš dešimties 

respondentų (39,8 %), sutinka, kad jų kompetencija (žinios, patirtis, įgūdžiai) pakankami naujam verslui 

kurti. Vis dėlto pastebimas teigimas pokytis asmeninių verslui būtinų kompetencijų vertinime, nes 2011 

metais tik trečdalis apklaustųjų savo gebėjimus, žinias ir patirtį įvertino tinkamais. 

Atsakymai, charakterizuojantys baimę pradėti verslą, priartina prie Hofstede (2003) 

neapibrėžtumo vengimo dimensijos: Lietuvoje dominuoja aukštas neapibrėžtumo vengimo lygis, tačiau 

2012 metų GEM rezultatai tolsta nuo rizikuoti bijančios Lietuvos įvaizdžio – net apie pusė respondentų 

(49,5 %) nurodo, kad baimė patirti nesėkmę nesutrukdytų pradėti nuosavą verslą. Šiuo atžvilgiu, lyginant 

su ankstesniais metais, rodiklis pakito 0.7 procento. 

Respondentų nuomone, asmenys, turintys verslą yra labiau gerbiami: daugiau nei pusė 

respondentų (52,9%) sutinka, kad Lietuvoje asmenys, sėkmingai pradėję verslą, turi aukštesnį statusą ir 

yra labiau gerbiami. Taip pat šeši iš dešimties respondentų (62,7 %) sutinka, kad Lietuvoje, visuomenės 

informavimo priemonėse, retai galima pamatyti istorijas apie sėkmingą naują verslą. Tokie 2012 metų 

rezultatai rodo teigiamą transformaciją verslininkų socialinio įvaizdžio pokyčių kontekste: 2011 metais 

tik 37,5% respondentų buvo įsitikinę, jog, jei turėtų savo nuosavą verslą, būtų labiau gerbiami savo 

pažįstamų ir artimųjų rate. 
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7,7 % respondentų dalis šiuo metu bando pradėti naują verslą, įskaitant bet kokį savarankišką 

darbą ar prekių ir paslaugų pardavimą kitiems. Nors per metus verslą bandančių pradėti procentinė dalis 

sumažėjo 3,6 %, Lietuvoje daugelis žmonių naujo verslo steigimą įvardina kaip priimtiną perspektyvą 

karjeros srityje, - 2012 metais su minėtu teiginiu sutiko 63,1% respondentų (2011 metais apie 50,7% 

respondentų sutiko, kad jei turėtų resursų ir galimybių, norėtų pradėti savo nuosavą verslą). Didžiausiai 

daliai verslių respondentų verslo steigimo procesas užtruko šešis mėnesius (20,7%) ir dvylika mėnesių 

(11,9%). 83,8 % apklaustųjų buvo dalies arba viso verslo savininkai (žr. paveikslas 3.2). 56,1 % 

respondentų, verslą įkūrė ir plėtojo dviese, o 22,8 % – trise (žr. paveikslas 3.1).  

 

Paveikslas 3.1. Naujo verslo savininkų, įskaitant respondentą, skaičius, procentinis pasiskirstymas 

(pradedantys ar padedantys pradėti verslą) 

Pradedantys verslą respondentai, nurodo, kad jų versle, įskaitant respondentą, yra iki dviejų 

savininkų (56,1 %), kiek mažesnė dalis nurodo tris savininkus (22,8 %).  

 

Paveikslas 3.2. Procentinis versle dalyvaujančių respondentų pasiskirstymas pagal nuosavybės dalį 

(pradedantys ar padedantys pradėti verslą) 

Keturi iš dešimties (41,2 %) respondentų pagal nuosavybės dalį yra viso verslo savininkai, 42,6 % 

apklaustųjų – dalies verslo savininkai, o 16,2 % – nėra verslo savininkai. 
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Paveikslas 3.3. Klientų/vartotojų, gyvenančių už šalies ribų, procentinė dalis (pradedantys ar 

padedantys pradėti verslą) 

Didžiosios dalies respondentų (49,6 %) klientų/vartotojų, gyvenančių už Lietuvos ribų, dalis 

sudaro mažiau nei 10 % arba tokių klientų/vartotojų nėra. Tai Lietuvos verslo tarptautiškumo didėjimo 

pavyzdys, nes 2011 metais tokių respondentų skaičius siekė 69 % apklaustųjų verslių respondentų. 

Spartėjančios globalizacijos tendencijos, griežtėjančios konkurencijos sąlygos, elektroninio verslo plėtra 

bei ekonominė ES konvergencija sąlygoja tai, kad gan didelė dalis respondentų (16,2 %) fokusuojasi į 

užsienio rinkas, t.y. daugiau nei 90 % klientų gyvena užsienyje. Tikėtina, kad dėl spartesnių 

internacionalizacijos procesų tarptautinių verslų skaičius Lietuvoje turėtų didėti. 

 

Paveikslas 3.4. Svarbiausi motyvai, paskatinantys užsiimti verslia veikla, procentinis 

pasiskirstymas (pradedantys ar padedantys pradėti verslą). 

Vertinant motyvus, paskatinančius imtis verslios veiklos, daugiau nei pusė respondentų (57,8 %) 

akcentuoja didesnės nepriklausomybės poreikį (2011 metais 48,3% respondentų paminėjo didesnę laisvę 

kaip svarbiausią motyvą). Du iš dešimties respondentų (21,9 %) nurodo asmeninių pajamų augimo svarbą 

ir 12,5% apklaustųjų pajamų palaikymą kaip svarbiausius motyvus, paskatinusius imtis verslo (2011 
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metais atitinkamai 37,9% ir 10,3%). 7,8 % respondentų kaip priežastį nurodė kitus motyvus (norą 

išmėginti savo jėgas, savirealizaciją, potencialią paklausą gyvenamoje vietoje) (2011 atitinkamai 3,4%) 

 

Paveikslas 3.5. Ar naujas verslas atsipirko trijų mėnesių metu, išmokėjus atlyginimus, nepinigines 

išmokas, įskaitant ir Jūsų atlyginimą, procentinis pasiskirstymas (pradedantys ar padedantys 

pradėti verslą)? 

Vertinant verslo grąžą trijų mėnesių laikotarpiu, daugiau nei pusei respondentų (54,8 %) verslas 

neatsipirko (po atlyginimų, nepiniginių išmokų, įskaitant ir respondento). Likusių apklaustųjų situacija 

buvo palankesnė – 45,2 % verslas atsipirko. Atsakymų į šį klausimą vertinimą apsunkina tai, jog grynojo 

pelno lūžio taškas, pelno maržos ir pajamų augimas yra skirtingas skirtingo sektoriaus įmonėse. Šiame 

verslo plėtros etape įmonės dažniausiai siekia įsitvirtinti rinkoje ir generuoti pajamas. 

 

Paveikslas 3.6. Respondentų nuomonių apie konkurentų kiekį procentinis pasiskirstymas 

(pradedantys ar padedantys pradėti verslą). 

48,7 % verslių respondentų sutinka, kad rinkoje yra daug verslo konkurentų, kurie siūlo tokius 

pačius produktus ir paslaugas potencialiems klientams (2011 metais šis skaičius viršijo 50 %). Dalis 

respondentų (15,9 %) atrado nišas, kuriose nėra verslo konkurentų ar esama mažai konkurentų (35,4 %) 

(2011 metais šie skaičiai svyravo ties atitinkamai 12 % ir 35 % riba), o tai yra vienas svarbiausių 

reikalavimų į efektyvumą orientuotų šalių verslams, siekiant transformuotis į inovacijomis grindžiamų 

šalių/verslų grupę. 
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Paveikslas 3.7. Naudojamų technologijų ir procedūrų gyvavimo trukmė, procentinis pasiskirstymas 

(pradedantys ar padedantys pradėti verslą). 

Sparčiai kintantis verslas ir technologijos konkurencingose rinkose 13,1 % respondentų dalį verčia 

atnaujinti technologijas ir procedūras kiekvienais metais (2011 metais tokių verslių respondentų skaičius 

siekė 10 %), o 14 % pradedančiųjų verslininkų – technologijų ir procedūrų gyvavimo trukmė – nuo vienų 

iki penkerių metų (2011 metais 25,9% verslių respondentų buvo priversti atnaujinti technologijas ir 

procedūras laikotarpyje nuo vienerių iki penkerių metų), Didžiausia dalis apklaustųjų (72,9 %) naudoja 

reikiamas technologijas ir taiko procedūras produktų/ paslaugų kūrimui ilgiau nei penkerius metus (2011 

metais: 63,9% verslą plėtojančių respondentų). Tokia dinamika patvirtina sparčiai kintančios verslo 

aplinkos, informacinių technologijų proveržio globaliose rinkose tendencijas. Daugiau nei dviem 

trečdaliams respondentų (72,9 %) nuolat atnaujinamos technologijos tarnauja ilgiau nei 5 metus. 

Paveikslas 3.8. Žmonių, šiuo metu dirbančių versle, neskaitant savininkų, skaičius procentais 

(pradedantys ar padedantys pradėti verslą). 
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Beveik 15 % respondentų (14,9 %) nurodo, kad jų versle jie dirba vieni. Net 63,9% apklaustųjų 

nurodo, kad versle, neskaitant savininkų, dirba ne daugiau 10 asmenų. Apie dešimtadalis respondentų 

dirba 16-20 asmenų versluose ir tik 2,1% apklaustųjų nurodo daugiau nei 20 asmenų. Situacija yra panaši 

į 2011 metų, kai net 77,9% respondentų vystomose kompanijose be savininkų dirbo vos iki dešimties 

darbuotojų. 

 

Paveikslas 3.9. Priežastys, paskatinusios įsitraukti į verslą (būtinybė), procentinis pasiskirstymas 

(pradedantys ar padedantys pradėti verslą). 

Respondentų įsitraukimui į verslą daugiausiai įtakos turėjo neišnaudotas verslo galimybių 

potencialas – 43,5 % (2011 metais – 42,7%). Kitą dalį respondentų (17,4 %) geresnio darbo pasiūlymo 

neturėjimas (2011 metais – 30,5%) paskatino imtis verslios veiklos. 13,9 % respondentų krypsta link 

„pasinaudoti verslo galimybėmis“ ir „neturėjimas geresnio darbo pasiūlymo“ kombinacijos (2011 metais 

– 11%). Beveik du iš dešimties respondentų (18,3 %) negalėjo sutikti nei su vienu nurodytu teiginiu, 

akcentuojant kitas įsitraukimo į verslą priežastis. Atsigaunanti ekonomika suteikia Lietuvos piliečiams 

daugiau įsidarbinimo galimybių, todėl geresnio darbo pasiūlymo neturėjimas tampa vis mažiau 

akcentuojama priežastimi. 
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Paveikslas 3.10. Respondentų darbas komandoje, procentinis pasiskirstymas (pradedantys ar 

padedantys pradėti verslą). 

Duomenų analizė identifikuoja, kad daugiau nei pusė respondentų, pradedančių ar padedančių 

pradėti verslą, nėra linkę dirbti komandoje. Didžiausia dalis (46,1 %) bendradarbiauja su kitais, siekiant 

parduoti savo prekes/ paslaugas potencialiems klientams/ vartotojams ir gaminant prekes/ paslaugas (44,8 

%). Toks procentinis pasiskirstymas byloja apie vis dar neišnaudotą strateginės partnerystės ir rinkodaros 

potencialą. 

3.2.Respondentų, kurie yra verslo savininkai, atsakymai 

Toliau ataskaitoje analizuojami respondentų, jau esančių verslo savininkais, atsakymai. Duomenų 

analizės metu paaiškėjo, kad abiejų grupių respondentų nuomonės daugumos aspektų atžvilgiu – 

panašios.  

Tyrimo metu tik 14,5 % respondentų plėtoja verslą, kurio savininkais ar bendrasavininkais, laisvai 

samdomais darbuotojais ar parduodančias prekes yra patys. GEM 2011 ir 2012 metų pokytis šiuo 

atžvilgiu neženklus – 0,6 procento. Net 7,1 procento mažiau nei praeitais metais plėtoja ankstesniuose 

atsakymuose paminėtą verslą, t.y. 80,3 %. 95 % respondentų įsitraukia į verslo plėtotę, kurioje yra 

vieninteliai ar daliniai savininkai (vieninteliai – 62,9 %; daliniai – 32,1 %), o aštuoni iš dešimties (82,3 

%) verslo savininkai teigia, kad jie patys įsteigė verslą.  
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Paveikslas 3.11. Verslą valdančių ir vadovaujančių asmenų, įskaitant respondentą, skaičius, 

procentinis pasiskirstymas (verslo savininkai). 

Beveik šeši iš dešimties verslo savininkai (56 %), vertinę valdančių ir vadovaujančių asmenų 

skaičių versle, įskaitant respondentą, nurodo du asmenis, 24 % - tris. Situacija yra identiška 2011 metams, 

kai Net 80,3% respondentų įkurtų verslų buvo valdomi dviejų ar trijų savininkų.  

 

Paveikslas 3.12. Potencialių klientų/ vartotojų nuomonių apie produkto/ paslaugos naujumą 

procentinis pasiskirstymas (verslo savininkai) 

Vertinant produkto/ paslaugos novatoriškumą, didžiausia dalis apklaustųjų (75,5 %) akcentuoja, 

kad nei vienas klientas/ vartotojas nemano, kad jų produktas/ paslauga yra nauji ir nežinomi. Tai 

pagrindžia 2011 metų tendenciją, kai verslininkai nesiorientuoja į inovacijas bei neieško nišų (2011 

metais 71 % verslą įkūrusių respondentų nemanė, kad potencialiems vartotojams jų siūlomos prekės ar 

paslaugos yra naujos). Be to, tai yra atspindys menkų Bendrųjų šalies investicijų į tyrimus ir plėtrą. 
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Paveikslas 3.13. Konkurentų skaičius rinkoje, procentinis pasiskirstymas (verslo savininkai) 

Verslo savininkai (69,4 %), vertinę konkurentų skaičių, priešingai nei pradedantys verslą, 

susiduria su didesniu kiekiu konkurentų rinkoje. Taip pat verslą pradedantys, geriau įvertina esančias 

nišas rinkoje: 7,7 procento daugiau pradedančių verslą nei verslo savininkų (8,2%) atsakė, kad nėra verslo 

konkurentų rinkoje. Panaši situacija buvo 2011 metais, kai net 66,7% respondentų manė, kad yra begalė 

tiesioginių konkurentų rinkoje. 

 

Paveikslas 3.14. Naudojamų technologijų ir procedūrų gyvavimo trukmė, procentinis 

pasiskirstymas (verslo savininkai) 

Didžiausia dalis apklaustųjų (81,9 %; 2011 metais – 72 %) naudoja reikiamas technologijas ir 

taiko procedūras produktų/ paslaugų kūrimui ilgiau nei penkerius metus, kai tarp pradedančiųjų 

verslininkų, technologijų ir procedūrų eksploatavimo laikotarpis 9 % trumpesnis. Taip pat mažesnei daliai 

verslo savininkų, lyginant su pradedančiaisiais verslą, reikia atnaujinti technologijas ir procedūras dažniau 

nei kartą per metus, šiuo atžvilgiu procentinis respondentų skirtumas 8,3 procento. 2011 metais 19,4% 

verslo savininkų privalėjo atnaujinti technologijas laikotarpiu nuo vienerių iki penkerių metų. 
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Paveikslas 3.15. Klientų/ vartotojų, gyvenančių už šalies ribų, procentinė dalis (verslo savininkai) 

2012 metų GEM tyrimo duomenys rodo, kad 3,6 % respondentų vartotojų/ klientų gyvens už 

šalies ribų (daugiau nei 90 proc.). Tuo tarpu pradedančiųjų verslą tarpe respondentų su tokiu dideliu 

vartotojų/ klientų gyvenančių už šalies ribų skaičiumi yra 12,6 procento daugiau. 

Internacionalizacijos tendencijas ar baimę plėsti verslą į užsienio rinkas patvirtina pradedančiųjų 

verslininkų ir esamų verslo savininkų procentiniai užsienio klientų pasiskirstymai: 24,8 % pradedančiųjų 

verslininkų nurodė, kad nėra klientų/vartotojų už šalies ribų, verslo savininkų procentinis pasiskirstymas 

šiuo atžvilgiu – 16,6 % didesnis t.y. mažiau klientų/vartotojų gyvena už šalies ribų. 2011 metais 37,5% 

respondentų teigė, kad dauguma klientų gyveno Lietuvoje, o 38,6% respondentų teigė, kad daugiau nei 90 

procentų klientų gyveno Lietuvoje. 

 

Paveikslas 3.16. Priežastys, paskatinusios įsitraukti į verslą (būtinybė), procentinis pasiskirstymas 

(verslo savininkai) 
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Respondentus (verslo savininkus) labiausiai imtis verslo paskatino geresnio darbo pasiūlymo 

neturėjimas – 36,3 %, kai pradedantieji verslą labiau vertina verslo galimybes - 10 % daugiau nei 

savininkų vertinime.  

 

Paveikslas 3.17. Svarbiausi motyvai, paskatinę užsiimti verslia veikla, procentinis pasiskirstymas 

(verslo savininkai) 

Svarbiausi motyvai, paskatinę imtis verslios veiklos tarp pradedančiųjų ir verslo savininkų išlieka 

panašūs. 

 

Paveikslas 3.18. Respondentų darbas komandoje, procentinis pasiskirstymas (verslo savininkai)  

Tiek verslo savininkai, tiek pradedantieji panašiai vertina darbą komandoje, siekiant padaryti 

verslą efektyvesnį, be to, vertinant bendradarbiavimą, siekiant parduoti savo prekes/ paslaugas 
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potencialiems klientams, jų nuomonės reikšmingai skiriasi (24,7 % verslo savininkų linkę 

bendradarbiauti, pradedantieji – 46,1 %). Verslo savininkai labiau linkę dirbti su kitomis įmonėmis ar 

organizacijomis, gaminant prekes ar paslaugas (52 %), t.y. 7.2 procento daugiau nei pradedantieji 

verslininkai. Taip pat verslo savininkai nenoriai dalinasi savo inovatyviomis idėjomis, kuriant naujus 

produktus ar paslaugas potencialiems ir esamiems vartotojams/ klientams (naujiems – 24,7 %, esamiems 

– 27,3 %). Tai rodo pasitikėjimo trūkumą, vystant produktus ar paslaugas. 

3.3. Verslo inicijavimas, plėtra ir išėjimas iš verslo 

Verslumo ir intraverslumo dinamikai nagrinėti itin svarbios verslo inicijavimo, plėtros ir išėjimo iš 

verslo tendencijos. 2012 metais 2 iš dešimties respondentų (19,4 %) per artimiausius trejus metus rengėsi 

pradėti naują verslą, įskaitant laisvai samdomą darbą. Šie skaičiai beveik identiškai sutampa su 2011 metų 

duomenimis (19,6), o tai byloja apie jau nusistovėjusias verslumo tendencijas Lietuvoje, kur žymių 

procentinių pokyčių sunku tikėtis per trumpą laikotarpį arba po trumpalaikių verslumą skatinančių 

projektų.  

 

Paveikslas 3.19. Ar jūs, vienas ar su kitais, tikite, kad pradėsite naują verslą, įskaitant laisvai 

samdomą darbą, per artimiausius trejus metus? 

Ne mažiau svarbios išėjimo iš verslo tendencijos ir priežastys. Džiugina, kad per 2012 metus tik 

2,2 % respondentų pardavė, uždarė ar nutraukė turėtą verslą ar prekių/ paslaugų tiekimą (2011 metais šis 

skaičius siekė 2,9%). 97,8% verslias veiklas plėtojo/ plėtoja sėkmingai. 

 

Paveikslas 3.20. Ar jūs per pastaruosius 12 mėnesių pardavėte, uždarėte, nutraukėte turėtą ar 

valdytą verslą ar prekių/ paslaugų tiekimą? 
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2012 metais vyravo panašios išėjimo iš verslo priežastys kaip ir 2011 metais. Pelno stoka 

identifikuota kaip viena iš esminių išėjimo iš verslo priežasčių, - nepakankamą pelną nurodė apie 

ketvirtadalis verslą palikusių respondentų (2011 metais net 37,5%), kiti 11,6% (2011 metais 12,5%) 

akcentavo verslo finansavimo problemas, dar kitas dešimtadalis pasinaudojo palankia verslo pardavimo 

galimybe (2011 metais tik 1,8%), 7 procentai išėjimą iš verslo planavo iš anksto (2011 metais 7,1%), o 

11,6 procentų pasinaudojo geresne darbo pasirinkimo ar kito verslo galimybe (2011 metais 7,1%). Tai dar 

sykį pagrindžia, jog mažėjantį verslų skaičių dažniausiai sąlygoja atsiradusios palankios įsidarbinimo 

galimybės rinkoje. Dažniausiai tokias tendencijas išgyvenančioje ekonomikoje verslininkai kuria verslą 

ne dėl būtinybės, o dėl esančių galimybių rinkoje. Tarp 9 kitą išėjimo iš verslo priežastį pasirinkusių 

respondentų paminėtos tokios priežastys kaip dideli mokesčiai, neplanuoti kitų veiksmai, įstatymai, 

kūdikio gimimas, krizė, rinkos uždarumas ar nesėkminga privatizavimo patirtis. 

 

Paveikslas 3.21. Ar verslas tęsė savo veiklą po to, kai išėjote? 

61 % dalies respondentų įmonė nustojo tęsti veiklą, jiems išėjus. Trijų iš dešimties (34,1 %) verslo 

savininkų verslas, jiems palikus verslą – gyvavo. Rezultatai, atspindintys, kad didžiausia dalis 

respondentų buvo priversti nutraukti ar uždaryti verslą 2012 metais, kontrastuoja su 2011 metų situacija, 

kai, palikus verslą, net 50,9% verslų toliau sėkmingai gyvuodavo. 

Kaip jau akcentuota 2011 metų verslumo stebėsenos studijoje, socialinis kapitalas, tarpusavio 

bendradarbiavimas ir pasitikėjimas ar intraverslumo dinamika išreiškiami respondentų finansinių resursų/ 

investicijų skyrimu kitiems verslą pradėjusiems asmenims 3 metų laikotarpiu (išskyrus akcijų ar fondų 

vienetų pirkimą). Net 90,8 procentų respondentų tokio finansavimo neskyrė (2011 metais 94,1%). Įdomu 

tai, kad net 27 procentai paramą skyrusių atseikėdavo apie 10 tūkstančių eurų paramą. 
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Paveikslas 3.22. Asmeninės investicijos į kitų verslus, per pastaruosius trejus metus (išskyrus 

akcijų, investicinių fondų vienetų pirkimą), procentinis pasiskirstymas. 

Net 34,7 % investavo į artimųjų šeimos narių verslą (2011 metais – 38,6%), ir dar daugiau (39,3% 

verslą parėmusių) investavo į draugų ar kaimynų verslą (2011 – 31,6%). Kaip ir 2011 metais nemaža 

dalis respondentų parėmė nepažįstamus žmones su gera verslo idėja (2012 metais – 7,5 %; 2011 metais – 

6,1%). 

 

Paveikslas 3.23. Santykiai su asmeniu, kurį pasiekė asmeninės respondentų investicijos, procentinis 

pasiskirstymas 

Intraverslumo ir verslumo santykio dinamiką charakterizuoja ir pilnu etatu įsidarbinusių 

respondentų skaičius – 2012 metais jis siekė 53,9 procentus; ne pilną darbo dieną dirbančių skaičius 

svyravo ties 6,4 procentų riba (2011 metais 54,9% apklaustų respondentų buvo įdarbinti pilną darbo laiką, 

7,3% - nepilną darbo laiką). Taigi, daugiau nei 60 procentų respondentų buvo susiję darbiniais santykiais 

su kitais darbdaviais. Šis procentas dar ženklesnis, įskaitant laisvai samdomus darbuotojus – tokių 
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respondentų dalis siekė 13,4 procentus (2011 metais laisvai samdomais darbuotojais dirbo 17,4% 

respondentų). Įdomu, kad tik 7,9 procentai respondentų ieškojo darbo – tai atitinka nedarbo tendencijas 

šalyje ir nurodo gan nedidelį procentą potencialių respondentų, kurie galbūt privalės kurti verslą dėl 

būtinybės, negavę geresnio darbo pasiūlymo (2011 metais 10,6% ieškojo darbo). Nedidelė dalis 

pensininkų ir žmonių su negalia (7,6 procentų; 2011 - 9,4% respondentų), studentų (8.2%; 2011 metais 

studentai sudarė 7,6% respondentų) ir namų šeimininkų/ šeimininkių aktyviai nedalyvavo darbo rinkoje.  

 

Paveikslas 3.24. Dabartinis respondentų užimtumo statusas, procentinis pasiskirstymas 

Įsidarbinusių tarp respondentų apie trečdalį dirbo vyriausybinėse ar ne pelno siekiančiose 

organizacijose (2011 metais – 36,3%); kai 63% respondentų dirbo privačiose pelno siekiančiose 

organizacijose (2011 metais – 61%). Daugiau nei 52 % organizacijose, kuriose respondentai dirbo, 

darbuotojų skaičius buvo didesnis nei 50 darbuotojų. 

 

Paveikslas 3.25. Organizacijų, kuriose dirba apklaustieji, tipas, procentinis pasiskirstymas 
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Taip pat dalis respondentų dirba savivaldybėse 0,1 % ir viešosiose įstaigose 0,7 %.  

Tarp darbo ieškančių respondentų 2/3 užtrunka iki 6 mėnesių darbo paieškoje, o toks laikotarpis 

neturėtų būti pakankamas darbo ieškančių motyvacijai įsidarbinti sumažinti ir priversti juos kurti verslą 

dėl būtinybės. 

Teigiamą 2012 intraverslumo dinamiką Lietuvoje pagrindžia tai, kad per paskutinius 3 metus net 

22,2 procentai įsidarbinusių buvo įsitraukę į naujų veiklų vystymą pagrindiniam darbdaviui (2011 metais 

– 19,1%), o apklausos metu net 69,1 % apklaustųjų buvo įsitraukę į tokias veiklas nepriklausomai nuo to 

ar tai vykdoma jų darbo vietoje ar už organizacijos, kurioje jie dirba, ribų (2011 metais – 57,6%). Per 

paskutiniuosius 3 metus net 73,6 procentai respondentų prisidėjo prie į naujas veiklas orientuotų 

novatoriškų idėjų vystymo proceso (2011 metais – 71,9%), 36,5 procentai respondentų lyderiavo naujos 

veiklos rengimo ir diegimo procesuose (2011 šis skaičius siekė 37,8%), o daugiau nei pusė atliko 

palaikymo funkciją (2011 metais – 48,9%). 

 

Paveikslas 3.26. Respondentų įsitraukimas šiuo metu į naujų veiklų vystymą organizacijoje, 

procentinis pasiskirstymas 

 

Paveikslas 3.27. Respondentų įsitraukimas į naujas veiklas per pastaruosius trejus metus, 

procentinis pasiskirstymas. 
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Dominuojantį vadovo vaidmenį Lietuvos įmonių inovaciniuose procesuose pagrindžia tai, kad net 

daugiau nei pusė novatoriškų veiklų įmonėse yra inicijuotos darbdavių/ vadovų, o 17,9 procentus veiklų 

inicijavo patys apklausos respondentai. Net 71 % novatoriškų veiklų dirba iki 5 darbuotojų, tai yra 

suprantama, nes iniciatyvos smulkiame ir vidutiniame versle gimsta ir yra plėtojamos tarp keleto lyderių 

ar vadovų dėl neišvystytos organizacinės struktūros ir riboto darbuotojų skaičiaus augimo.  

 

Paveikslas 3.28. Naujos veiklos iniciatoriai, procentinis pasiskirstymas 

Daugiau nei pusė (53,6%; 2011 metais 37,8%) respondentų lyderiavo šių veiklų vystyme. 

Džiugina kiek didesnis nei 2011 įsitraukusių darbuotojų skaičius į novatoriškas veiklas. 2012 metais apie 

71 % veiklų dirbo iki 17 darbuotojų. 2011 metais 71,3% respondentų nuomone, vykdomos veiklos per 

penkerius metus turėtų įtraukti vos iki 20 darbuotojų. Kiek pozityviau respondentai vertina ir naujas 

prekes, ir paslaugas rinkoje (47,9%). Vertėtų priminti, jog 2011 metais, atsakydami į klausimą, kuri dalis 

(visi, dalis ar nei vienas) potencialių vartotojų įvertins parduodamas prekes ar teikiamas paslaugas kaip 

novatoriškas, daugiau nei 54,8% tyrimo respondentų nesitikėjo, jog potencialūs vartotojai jų teikiamas 

paslaugas ar parduodamas prekes įvertins kaip naujieną. 2012 metais tik kiek daugiau nei trečdalis 

respondentų tokių prekių ir paslaugų nepirktų.  
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Paveikslas 3.29. Respondentų planai per pastaruosius 6 mėn. išbandyti inovatyvius produktus/ 

paslaugas, procentinis pasiskirstymas 

Naujas technologijas integruojantys produktai ir paslaugos yra patrauklūs 47,4 % respondentų, ir 

net 62,3% mano, jog nauji produktai ir paslaugos pagerins jų gyvenimo kokybę šešių mėnesių laikotarpiu. 

Panašūs respondentų atsakymai pasiskirstė naujų produktų vaidmens darbo kokybės gerinimui atžvilgiu: 

šešerių metų laikotarpiu 51,5% respondentų norėtų panaudoti naujausias technologijas integruojančius 

produktus ir paslaugas kasdieniniame darbe; 65,7% galvoja, kad per 6 mėnesius šie nauji produktai ir 

paslaugos turėtų pagerinti darbo kokybę. Darbuotojų elgsena atitinka organizacijų elgsenos novatoriškų 

produktų ir paslaugų naudojimo atžvilgiu dinamiką. Šešių mėnesių laikotarpiu 58,1% pirktų novatoriškus 

produktus ir paslaugas. 

3.4.Lietuvos verslumo dinamika pagal amžiaus grupes, lytį ir regionus  

Verslumo dinamiką rinkoje apibrėžia tokie svarbūs rodikliai kaip verslą sau steigusių skaičius, 

verslą kitiems steigusių skaičius, verslo savininkų skaičius, ketinančių verslą steigti skaičius ar išėjusių iš 

verslo skaičius. Verslumo dinamikai aktualesni šių rodiklių pokyčiai laiko intervale. 2012 metais visi šie 

rodikliai nuo 2011 metų lygio mažai pakito; pastebima nežymiai mažiau sau verslą steigusių respondentų 

(2011-13 procentų; 2012-8 procentai). Dvigubai sumažėjo kitiems verslą steigusių skaičius (nuo 4 

procentų – 2011 metais iki 2 procentų – 2012 metais). Tokie pokyčiai atitinka bendras Lietuvos 

ankstyvosios stadijos verslų skaičiaus sumažėjimo kitų šalių atžvilgiu tendencijas bei byloja apie 

atsiradusias palankesnes galimybes įsidarbinti darbo rinkoje, stiprėjant šalies ekonomikai. Tiek verslą sau 

steigusieji, tiek verslą kitiems kūrę respondentai priklauso verslą kuriančių ar padedančių steigti grupei. 

Verslą sau steigusių skaičiaus sumažėjimas nuo 13 % iki 8 % (lyginant 2011 ir 2012 metų situaciją) ir 
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verslą kitiems steigusių skaičiaus susitraukimas nuo 4 % iki 2 % atitinka per metus verslą bandančių 

pradėti procentinės dalies sumažėjimą 3,6 % (lyginant su 2011 metais), kurį galima paaiškinti nuo 30,5% 

2011 metais iki 17,4 % 2012 metais susitraukusiu respondentų, kaip priežastį verslą steigti nurodančių 

geresnio darbo pasiūlymo neturėjimą, skaičiumi. Nors verslą steigiančių skaičius mažėja, procentinė 

savininkų ir verslą ketinančių steigti dalis bei išėjusių iš verslo skaičius atitinka 2011 metų tendencijas, o 

keleto procentų sumažėjimą galima paaiškinti atsirandančiomis geresnėmis galimybės įsidarbinti. 

 

Paveikslas 3.30. Į verslą įsitraukusiųjų ir išėjusių iš verslo skaičiaus tendencijos 2011 - 2012 metais, 

procentais* 

* 2012, N=2001; 2011, N=2003. 

Lietuva 2011 metais pasauliniame GEM ataskaitos pristatyme San Franciske paminėta kaip jaunų 

verslininkų šalis (išsiskyrusi 18-24 metų amžiaus grupėje) 2012 metais Lietuva šį vardą pateisino: 18-24 

metų jaunuolių, kurie dažniausiai atitinka pirmo kurso bakalauro – antro kurso magistro studentus, 

skaičius daugelyje pozicijų išaugo, lyginant su 2011 metų rodikliais. 2012 metais net 25 procentai 

jaunimo steigė verslą sau (atitiko 2011 metų skaičių); 21 procentas 18-24 metų jaunuolių steigė verslą 

kitiems (2011 metais – 17 procentų); taip pat 3 procentais daugiau jaunuolių šioje amžiaus grupėje ketino 

steigti verslą per ateinančius trejus metus. Šios amžiaus grupės verslumo dinamiką trikdo didėjantis 

išėjusių iš verslo skaičius (2011 metais – 9 procentai, o 2012 metais – jau 14 procentų) bei mažėjantis 

verslo savininkų skaičius (susitraukė nuo 15 procentų 2011 metais iki 8 procentų 2012 metais). Tokias 

tendencijas iš dalies sąlygoja gajos intraverslumo tendencijos Lietuvoje ir geresnės galimybės darbo 

rinkoje. 25-34 metų amžiaus grupės verslumo tendencijos palieka dar geresnį įspūdį: verslininkų skaičius 

ženkliai didėja visose pozicijoje. Taigi Lietuva – jaunų verslininkų šalis, o tai yra puikus transformacijos į 

inovacijomis grindžiamų ekonomikų grupę pavyzdys. 
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Paveikslas 3.31. Į verslą įsitraukusiųjų ir išėjusių iš verslo skaičiaus tendencijos pagal amžių* 

* 2012, N=2001; 2011, N=2003. 

Nagrinėjant į verslą įsitraukiusiųjų ir išėjusių iš verslo skaičiaus dinamiką pagal lytį, pastebima, 

kad 2012 metais, kaip ir 2011 metais, daugiau vyrų nei moterų steigė verslą sau (2012 metais: 67 % vyrų 

ir 33 % moterų; 2011 metais: 62 % vyrų ir 38 % moterų), tačiau vyrų, steigiančių verslą sau, skaičiaus 

pranašumas moterų, steigusių verslą sau, skaičiaus atžvilgiu dar labiau padidėjo. Panaši situacija verslo 

steigusių kitiems skaičiaus pagal lytį atžvilgiu: 2012 metais palyginus daugiau vyrių steigė verslą kitiems 

(59 % vyrų ir 31 % moterų), pastebimas nežymus moterų, steigusių verslą kitiems, procentinės dalies 

sumažėjimas (nuo 44 % 2011 metais iki 41 % 2011 metais). Vyrų pranašumas pastebimas ir savininkų 

skaičiaus atžvilgiu (2012 metais 69 % vyrų ir 31 % moterų). Džiugina tik nežymiai didesnis ketinančių 

steigti verslą moterų skaičius (1 % metinis pokytis). Taip pat pastebimas didesnis moterų verslų tvarumas 

(2012 metais išėjusių iš verslo skaičius siekė 32 %, o 2011 metais 36 %). Vis dėlto dvejų metų duomenų 

nepakanka aiškių verslumo tendencijų pagal lytį išaiškinimui, 2013 metų duomenys bus itin svarbūs 

šioms tendencijoms identifikuoti. 
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Paveikslas 3.32. Į verslą įsitraukiusiųjų ir išėjusių iš verslo skaičiaus tendencijos pagal lytį* 

* 2012, N=2001; 2011, N=2003. 

Nors 2010 metais liepos 1 dieną apskričių viršininkų administracijos buvo panaikintos, tyrimui 

naudojama buvusi apskričių administracinės nomenklatūros sistema, siekiant aiškiau ir išsamiau pristatyti 

tyrimo rezultatus. Neabejotinais lyderiais, kaip ir galima buvo tikėtis, yra Vilnius ir Kaunas, trečioje 

vietoje – Klaipėda. Tai atitinka miestų gyventojų skaičiaus proporcijas. 

 

Paveikslas 3.33. Į verslą įsitraukusiųjų ir išėjusių iš verslo skaičiaus tendencijos pagal regionus - 

buvusias apskritis* 
* 2012, N=2001; 2011, N=2003. 
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Vis dėlto vienuose miestuose 2012 metais pastebimas didesnis progresas nei kituose. Vilniuje 

išaugo tiek verslą sau, tiek kitiems steigusių skaičius (nuo 27 procentų sau ir kitiems verslą steigusių 2011 

metais iki 36 procentų sau verslą steigusių ir 28 procentų kitiems verslą steigusių 2012 metais). Kaune 

pastebimas vieno procento mažėjimas abejose pozicijoje kitų miestų atžvilgiu. Taip pat keletu procentų 

savo pozicijas susilpnino Klaipėda ir Panevėžys, kai 2012 metais savo pozicijas net 4 procentais verslo 

kitiems steigusių respondentų atžvilgiu pavyko sustiprinti Šiauliams. Džiugina tai, kad verslininkų–

savininkų skaičius 2012 metais padidėjo Alytuje, Kaune, Klaipėdoje, Utenoje, o planuojamų verslų 

skaičiaus per ateinančius trejus metus augimas rodo teigiamą verslumo dinamiką Klaipėdoje, Telšiuose ir 

Utenoje. 

Lietuvos verslumo dinamiką padeda paaiškinti respondentų pasisakymai motyvų, skatinančių 

pradėti verslą atžvilgiu. 2012 metais net 10 procentų daugiau respondentų siekė nepriklausomybės, 

steigdami verslą (2011 metais didesnę nepriklausomybę paminėjo 48 procentai respondentų, o 2012 metai 

net 58 %). Toks nepriklausomybę identifikuojančių prioritetiniu motyvu skaičiaus didėjimas iš dalies yra 

siekiančių didinti pajamas skaičiaus mažėjimo sąskaita (nuo 38 %-2011 iki 22 %-2012 metais). Daugelyje 

šalių tokia tendencija aiškinama atsiradusiomis palankesnėmis pajamų gavimo galimybėmis darbo 

rinkoje. 

 

Paveikslas 3.34. Motyvai, skatinantys pradėti verslą* 

* 2012, N=2001; 2011, N=2003. 

Siekiant išlaikyti Lietuvos, kaip jaunų verslininkų šalies, įvaizdį, vertėtų atkreipti dėmesį į 

jaunosios kartos motyvus steigti verslą. Žinoma, didžiausią respondentų skaičių apimančios amžiaus 
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grupės atsakymai sudarys didesnę procentinę dalį atsakymų į tą patį klausimą atžvilgiu. Vis dėlto – tai 

svarbus rodiklis, nes tai rodo šalyje vyraujančias nuotaikas bei kuri amžiaus grupė daro didžiausią poveikį 

tokiai respondentų nuomonei. Didesnė nepriklausomybė buvo ypatingai akcentuojama 25-34 metų 

amžiaus grupėje: užfiksuotas tokių atsakymų procentinės dalies visų atsakiusių skaičiaus didėjimas nuo 

33 procentų 2011 metais iki 49 procentų 2012 metais. 2011-2012 metais pasigendama 18-24 metų 

respondentų grupės nuomonių ir motyvų vertinimo tvarumo: sumažėjo tiek didesnę nepriklausomybę, tiek 

didesnes pajamas kaip svarbiausius motyvus mininčių procentinė dalis. Skirtingai nuo jaunesnės kartos 

respondentų, vyresnės kartos atstovai 2012 metais siekė padidinti asmenines pajamas, steigdami verslą. 

Tai yra puiki tendencija, rodanti, kad Lietuvos gyventojai buvimą pasyviu pensininku keičia į galimybę 

būti verslininku. 

 

Paveikslas 3.35. Motyvai, skatinantys pradėti verslą pagal amžių* 

* 2012, N=2001; 2011, N=2003. 

Nors respondentų skaičius pagal lytį skirtingų motyvų pradėti verslą atžvilgiu yra nepakankamas 

(N=64), kaip ir 2011 metais dominuoja panašūs motyvai verslui pradėti: tiek vyrai, tiek moterys 

akcentuoja didesnę nepriklausomybę, nors tai 2012 metais yra svarbesnis motyvas moterims. (2011 

metais tai buvo svarbiau vyrams); taip pat pabrėžiamas noras padidinti arba išlaikyti pajamas. 
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Paveikslas 3.36. Motyvai skatinantys pradėti verslą pagal lytį* 

* 2012, N=2001; 2011, N=2003. 

2012 metų GEM tyrimo rezultatai taip pat leidžia nustatyti regionus – buvusias apskritis, 

diktuojančius tendencijas motyvų, skatinančių verslo steigimą, identifikavimo atžvilgiu. 2012 metais 

nepriklausomybę akcentuojančių skaičiaus didėjimas 2011 metų atžvilgiu fiksuojamas Kaune, Vilniuje ir 

Klaipėdoje; mažėjimas – Panevėžyje, Telšiuose. Įdomu tai, kad 2012 metais Vilniuje, priešingai nei 

Kaune ir Klaipėdoje, išaugo pragmatišką verslo pajamų didinimo motyvą nurodančių skaičius (2011 

metais – 11 procentų, kai 2012 metais – net 43 procentai). Kaune ir Klaipėdoje pastebimas drastiškas 

didesnes pajamas akcentuojančių skaičiaus mažėjimas, o Šiauliuose pagrindinių motyvų verslui steigti 

dinamika panašėja į sostinės. 

 

Paveikslas 3.37. Motyvai, skatinantys pradėti verslą pagal  regionus - buvusias apskritis* 
* 2012, N=2001; 2011, N=2003. 



Lietuvos verslumo stebėjimo tyrimas 2012  

46 
 

Nors išsamus kiekvieno regiono aprašymo pagal dominuojančius motyvus verslui steigti 

negalimas dėl per mažo pasirinkusių tam tikrą motyvą respondentų skaičiaus regione, kiek išsamesnis 

regiono įvaizdis įmanomas Sostinės atžvilgiu, kur 2012 metais dominuoja didesnė nepriklausomybė kaip 

svarbiausias motyvas pradėti verslą (šį motyvą nurodė 62 procentai respondentų), nors ir pastebimas taip 

atsakiusių skaičiaus mažėjimas. Kaune, kaip jau minėta, nepriklausomybės siekimas – verslo varomoji 

jėga. 

3.5. Demografiniai duomenys. 

Respondentų lyties ir amžiaus pasiskirstymas atitinka Lietuvos gyventojų pasiskirstymą pagal lytį 

ir amžių. 

 

Paveikslas 3.38. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį, procentais 

 

Paveikslas 3.39. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių, procentais 

53,9 procentų respondentų namų ūkius sudarė 3-4 žmonės, 2 žmonių namų ūkiams priklausė 

25,1% respondentų. 97 procentų respondentų gimė Lietuvoje. Apie 43 % respondentų buvo įgiję antros 

pakopos aukštąjį išsilavinimą (anglų k., Second Stage Tertiary Education). 
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4. EKSPERTŲ NUOMONĖ  

 
Paveikslas 4.1. Finansai Lietuvoje; ekspertų vertinimas, procentais 

Ekspertų vertinimu, finansų prieinamumas naujoms ir augančioms įmonėms Lietuvoje 2012 m. 

pagerėjo, lyginant su 2011 m. Geriausiai ekspertų buvo įvertinta vyriausybės subsidijų (3,1) ir kreditų 

gavimo (3,0) galimybės. Ekspertų nuomone, finansavimo iš privačių investuotojų galimybės 2012 m. 

sumažėjo iki 2,5, kai rizikos kapitalo ir akcijų siūlymo rinkai panaudojimo galimybės yra panašios. 

Asmeninis kapitalas kaip finansavimo šaltinis naujoms ir augančioms įmonėms ekspertų buvo įvertintas 

vidutiniškai (2,5). Apibendrinant galima teigti, kad 2012 m. pagerėjo kapitalo prieinamumas naujų ir 

augančių įmonių plėtrai, tačiau išliko vidutiniame lygyje. Ekspertų nuomone, padidėjus vyriausybės 

subsidijų ir kreditų gavimo galimybėms, sumažėjo finansavimas iš privačių investuotojų; kai, rizikos 

kapitalo finansavimo galimybės liko nepakitusios. Įmonių savininkams asmeninio kapitalo nepakanka 

finansuoti naujų ir augančių įmonių veiklas, todėl labai svarbu rasti išorinius finansavimo šaltinius. 
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įmonėms vystyti.

Kreditų gavimo galimybė yra prieinama naujoms ir

augančioms įmonėms. 

Vyriausybės subsidijos yra prieinamos naujoms ir

augančioms įmonėms.

Finansavimas, gautas iš privačių investuotojų (kitų nei

įmonės steigėjų), yra pakankamas naujoms ir augančioms

įmonėms. 

Rizikos kapitalo finansavimas yra prieinamas naujoms ir

augančioms įmonėms. 

Naujos ir augančios įmonės gali finansuoti savo veiklas,

viešai siūlant savo akcijas rinkai (anglų k., IPOs).

Visiškai neteisinga (1) Iš dalies neteisinga (2) Nei teisinga, nei neteisinga (3) 
Iš dalies teisinga (4) Visiškai teisinga (5) Nežinau (NŽ)
Netaikytina (NT)

Vertinimo 

vidurkis

2,5

3,0

3,1

2,5

2,7

2,8
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Paveikslas 4.2. Vyriausybės politika Lietuvoje; ekspertų vertinimas, procentais 

Vyriausybės politika, ekspertų nuomone, 2012 m. tapo šiek tiek palankesnė naujų ir augančių 

įmonių atžvilgiu. Licenzijų ir reikiamų leidimų gavimo trukmė (2,5), mokesčiai (2,2) ir keliami valdžios 

biurokratiniai reikalavimai (2,1) yra įvertinti vidutiniškai; be to, vyriausybės politikos nuoseklumas, 

skatinant naujas ir augančias įmones bei mokesčiai naujoms ir augančioms įmonėms yra vertinami 

palankiau. Palankiausiai ekspertų yra įvertinti nacionalinės ir vietinės valdžios orientacija į naujų ir 

augančių įmonių rėmimą bei nuoseklus vyriausybės nuostatų taikymas (2,9). Apibendrinant galima teigti, 

kad ekspertai mažiau palankiai vertino veiksnius, kontroliuojančius naujų ir augančių įmonių veiklą. 

  

Vyriausybės politika Lietuvoje
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31
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17

17
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6

3
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14

6

6

53

22

22

17

17

31

8

33

19

42

25

25

14

11

19

19
Vyriausybės politika (pvz., viešieji pirkimai) nuosekliai

skatina naujas ir augančias įmones.

Naujų ir augančių įmonių rėmimas yra prioritetinė veikla

nacionalinės valdžios lygmeniu. 

Naujų ir augančių įmonių rėmimas yra prioritetinė veikla

vietinės valdžios lygmeniu.

Naujoms įmonėms pakanka apytiksliai vienos savaitės gauti

daugumą reikiamų leidimų ir licenzijų.

Mokesčių našta NĖRA kliūtis naujoms ir augančioms

įmonėms. 

Mokesčiai ir kiti vyriausybės nuostatai yra nuosekliai ir

aiškiai taikomi naujoms ir augančioms įmonėms. 

Naujoms ir augančioms įmonėms nėra pernelyg sudėtinga

atitikti valdžios biurokratijos, nuostatų bei licenzijų

reikalavimus.

Visiškai neteisinga (1) Iš dalies neteisinga (2) Nei teisinga, nei neteisinga (3) 
Iš dalies teisinga (4) Visiškai teisinga (5) Nežinau (NŽ)
Netaikytina (NT)

2,4

2,9

2,3

2,5

2,2

2,4

2,1
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Paveikslas 4.3. Vyriausybės programos Lietuvoje; ekspertų vertinimas, procentais 

2012 m. vyriausybės programos ekspertų buvo įvertintos palankiau naujų ir augančių įmonių 

atžvilgiu. 66 % ekspertų neigiamai įvertino galimybę beveik kiekvienam naujam ir augančiam verslui 

gauti reikiamą pagalbą iš vyriausybės programų. Geriau ekspertai įvertino vyriausybės programų 

efektyvumą (neigiamai vertino 55 % ekspertų), jų pakankamą kiekį (neigiamai vertino 44 % ekspertų), 

galimybę naujoms ir augančioms įmonėms gauti pagalbą iš vienos atsakingos agentūros (neigiamai 

vertino 50 % ekspertų) bei žmonių, dirbančių vyriausybės agentūrose, kompetenciją (neigiamai vertino 42 

% ekspertų). 27 % ekspertų teigiamai vertino mokslo parkų ir verslo inkubatorių paramą naujoms ir 

augančioms įmonėms. 

  

Vyriausybės programos Lietuvoje
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17
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17
Plataus spektro vyriausybės pagalbą naujoms ir augančioms

įmonėms gali suteikti viena atsakinga agentūra. 

Mokslo parkai ir verslo inkubatoriai teikia efektyvią

paramą naujoms ir augančioms įmonėms.

Vyriausybės  programų naujoms ir augančioms įmonėms

skaičius yra pakankamas. 

Žmonės, dirbantys vyriausybės agentūrose, yra

kompetentingi ir efektyvūs, remdami naujas ir augančias

įmones.

Beveik kiekvienas naujas ar augantis verslas gali gauti

reikiamą pagalbą iš vyriausybės programų.

Vyriausybės programos, remiančios naujas ir augančias

įmones, yra efektyvios. 

Visiškai neteisinga (1) Iš dalies neteisinga (2) Nei teisinga, nei neteisinga (3) 
Iš dalies teisinga (4) Visiškai teisinga (5) Nežinau (NŽ)
Netaikytina (NT)

2,2

2,9

2,8

3,0

2,2
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Paveikslas 4.4. Švietimas ir mokymas Lietuvoje; ekspertų vertinimas, procentais 

Švietimo ir mokymo vaidmuo, ekspertų nuomone, yra nepakankamas, skatinant naujų verslų 

kūrimą ir vystymą. Ekspertų nuomone, orientacijos į verslumą trūksta pradinėse ir vidurinėse mokyklose 

(75 % ekspertų vertino neigiamai), kuriose nėra pakankamai skatinamas kūrybiškumas, savarankiškumas 

ir iniciatyvumas bei nesuteikiamos reikiamos žinios apie rinkos ekonomikos principus. Geriau yra 

vertinamas kolegijų, universitetų, verslo vadybos mokymų vaidmuo, rengiant absolventus, gebančius 

steigti ir vystyti įmones (58 % ekspertų vertino neigiamai). Profesinis, specialybinis ir tęstinis mokymas 

yra įvertintas kaip geriausiai galintis parengti specialistus, gebančius steigti ir vystyti įmones (tik 42 % 

ekspertų vertino neigiamai). 

  

Švietimas ir mokymas Lietuvoje      
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Mokymas pradinėse ir vidurinėse mokyklose skatina

kūrybiškumą, savarankiškumą ir iniciatyvumą. 

Mokymas pradinėse ir vidurinėse mokyklose suteikia

reikiamą informaciją ir žinias apie rinkos ekonomikos

principus. 

Pradinėse ir vidurinėse mokyklose orientuojamasi į

verslumą ir naujų įmonių kūrimą.

Kolegijos ir universitetai parengia absolventus, gebančius

steigti ir vystyti įmones.

Verslo ir vadybos mokymas garantuoja absolventų, gebančių

steigti ir vystyti įmones, parengimą. 

Profesinis, specialybinis ir tęstinis mokymas leidžia parengti

absolventus, gebančius steigti ir vystyti įmones.

Visiškai neteisinga (1) Iš dalies neteisinga (2) Nei teisinga, nei neteisinga (3) 
Iš dalies teisinga (4) Visiškai teisinga (5) Nežinau (NŽ)
Netaikytina (NT)

2,3
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Paveikslas 4.5. Prekybos ir paslaugų infrastruktūra Lietuvoje; ekspertų vertinimas, procentais 

Prekybos ir paslaugų infrastruktūra Lietuvoje, ekspertų nuomone, yra pakankama naujų ir 

augančių įmonių poreikiams. Geriausiai yra įvertintos lūkesčius atitinkančios bankininkystės (3,9), 

teisinės bei apskaitos paslaugos (3,2). Mažiau palankiai yra įvertintas naujų ir augančių įmonių gebėjimas 

įpirkti subrangovų, tiekėjų ir konsultantų paslaugas (2,4). 

 
Paveikslas 4.6. Rinkos atvirumas Lietuvoje; ekspertų vertinimas, procentais 

Ekspertų nuomonė dėl rinkos atvirumo Lietuvoje išsiskyrė. Iš vienos pusės daugiau ekspertų 

sutiko, jog vartojimo (64 % ekspertų) ir verslas–verslui prekių bei paslaugų (55 % ekspertų) rinka kasmet 

Prekybos ir paslaugų infrastruktūra Lietuvoje

6

17

17

33

19

22

22

33

8

6

17

11

8

14

8

6

3

17

6

22 33

31

11

33

8 8

8

17

56
Lietuvoje yra pakankamai subrangovų, tiekėjų ir

konsultantų naujų ir augančių įmonių veiklai užtikrinti.

Naujos ir augančios įmonės gali įpirkti  subrangovų, tiekėjų

ir konsultantų paslaugas.

Naujoms ir augančioms įmonėms nesunku rasti lūkesčius

atitinkančius subrangovus, tiekėjus ir konsultantus.

Naujoms ir augančioms įmonėms nesunku gauti lūkesčius

atitinkančias ir profesionalias teisines bei apskaitos

paslaugas. 

Naujoms ir augančioms įmonėms nesunku gauti lūkesčius

atitinkančias bankininkystės paslaugas (sąskaitų priežiūrą,

tarptautines transakcijas, akredityvus ir kt.). 

Visiškai neteisinga (1) Iš dalies neteisinga (2) Nei teisinga, nei neteisinga (3) 
Iš dalies teisinga (4) Visiškai teisinga (5) Nežinau (NŽ)
Netaikytina (NT)
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Rinkos atvirumas Lietuvoje    
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42Vartojimo prekių ir paslaugų rinka kasmet sparčiai kinta.

Verslas - verslui prekių ir paslaugų rinka kasmet  sparčiai

kinta.

Naujos ir augančios įmonės gali nesunkiai įeiti į naujas

rinkas. 

Naujos ir augančios įmonės yra pajėgios finansuoti įėjimą į

rinką.

Naujos ir augančios įmonės gali įeiti į rinkas, nepatirdamos

neteisėto stabdymo iš jau tose rinkose veikiančių įmonių

pusės.

Konkurencijos/ antimonopolinė politika yra efektyvi ir

veiksmingai įgyvendinama. 

Visiškai neteisinga (1) Iš dalies neteisinga (2) Nei teisinga, nei neteisinga (3) 
Iš dalies teisinga (4) Visiškai teisinga (5) Nežinau (NŽ)
Netaikytina (NT)
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sparčiai kinta; iš kitos pusės, 64 % ekspertų neigiamai vertina naujų ir augančių įmonių galimybes bei 

finansinius pajėgumus įeiti į naujas rinkas, nepatiriant neteisėto stabdymo. Taigi, ekspertų vertinimu, 

konkurencijos/antimonopolinė politika Lietuvoje nėra pakankamai efektyviai ir veiksmingai 

įgyvendinama. 

 
Paveikslas 4.7. Fizinė infrastruktūra Lietuvoje; ekspertų vertinimas, procentais 

Ekspertų nuomone, fizinė infrastruktūra Lietuvoje yra pakankama naujų ir augančių įmonių 

veiklai užtikrinti. Tiek prieigos prie komunikacijų bei pagrindinių komunalinių paslaugų trukmė, tiek jų 

kaina yra vertinama palankiai naujų ir augančių įmonių veiklos atžvilgiu. 

 
Paveikslas 4.8. Kultūrinės ir socialinės normos Lietuvoje; ekspertų vertinimas, procentais 

Fizinė infrastruktūra Lietuvoje      
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Fizinė infrastruktūra (keliai, komunalinės paslaugos,

komunikacijos, atliekų tvarkymas) užtikrina naujų ir

augančių įmonių veiklą. 

Prieiga prie komunikacijų (telefono, interneto ryšio ir kt.)

yra įperkama naujoms ir augančioms įmonėms. 

Naujai ar augančiai įmonei pakanka apytiksliai vienos

savaitės gauti reikiamą prieigą prie komunkiacijų (telefono,

interneto ryšio ir kt.). 

Naujos ir augančios įmonės yra pajėgios apmokėti

pagrindines komunalines paslaugas (dujų, vandens, elektros

tiekimą ir kanalizacijos tvarkymą).

Naujoms ar augančioms įmonėms pakanka apytiksliai vieno

mėnesio gauti prieigą prie pagrindinių komunalinių

paslaugų (dujų, vandens, elektros tiekimo ir kanalizacijos

tvarkymo).

Visiškai neteisinga (1) Iš dalies neteisinga (2) Nei teisinga, nei neteisinga (3) 
Iš dalies teisinga (4) Visiškai teisinga (5) Nežinau (NŽ)
Netaikytina (NT)
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Kultūrinės ir socialinės normos Lietuvoje       

39

47

8

17

22

17

25

28

11

8

6

3

3

3

22

19

28 31

36

31

25

19 19

11

14

8
Nacionalinėje kultūroje yra stipriai palaikoma asmeninių

pastangų dėka pasiekta individo sėkmė.

Nacionalinėje kultūroje yra akcentuojami savarankiškumas,

autonomija ir iniciatyvumas.

Nacionalinė kultūra skatina imtis rizikingos verslios

veiklos. 

Nacionalinė kultūra skatina kūrybiškumą ir novatoriškumą.

Nacionalinėje kultūroje yra akcentuojama individuali

(labiau nei kolektyvinė) atsakomybė tvarkyti savo

gyvenimą.

Visiškai neteisinga (1) Iš dalies neteisinga (2) Nei teisinga, nei neteisinga (3) 
Iš dalies teisinga (4) Visiškai teisinga (5) Nežinau (NŽ)
Netaikytina (NT)
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Kultūrinės ir socialinės normos Lietuvoje, ekspertų nuomone, yra nepakankamai palankios 

verslios veiklos vystymui. 72 % ekspertų nesutinka su tuo, jog nacionalinė kultūra skatina imtis rizikingos 

verslios veiklos, taip pat 55 % ekspertų mano, jog nacionalinė kultūra nepakankamai skatina kūrybiškumą 

ir novatoriškumą; kai individualumas ir individo atsakomybė bei jo pasiekta sėkmė yra akcentuojami 

nacionalinėje kultūroje. 

 
Paveikslas 4.9.  Galimybės pradėti verslą Lietuvoje; ekspertų vertinimas, procentais 

Galimybės pradėti verslą Lietuvoje yra vertinamos geriau nei vidutiniškai. 47 % ekspertų vertina, 

kad galimybių pradėti verslą Lietuvoje padaugėjo per paskutinius penkerius metus. Taip pat ekspertų 

teigiama ir neigiama nuomonė dėl galimybių įkurti naujas, stipriai augančias įmones bei individų 

gebėjimų šiomis galimybėmis pasinaudoti pasiskirsto panašiomis proporcijomis. 

Galimybės pradėti verslą Lietuvoje
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39Yra daug gerų galimybių įkurti naujas įmones. 

Galimybių įkurti naujas įmones yra daugiau negu žmonių,

pajėgių jomis pasinaudoti. 

Gerų galimybių įkurti naujas įmones ženkliai padaugėjo per

paskutinius penkis metus. 

Individai gali lengvai pasinaudoti verslo galimybėmis.

Yra daug gerų galimybių sukurti iš tiesų stipriai augančias

įmones.

Visiškai neteisinga (1) Iš dalies neteisinga (2) Nei teisinga, nei neteisinga (3) 
Iš dalies teisinga (4) Visiškai teisinga (5) Nežinau (NŽ)
Netaikytina (NT)
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Paveikslas 4.10.  Gebėjimai ir žinios pradėti verslą Lietuvoje; ekspertų vertinimas, procentais 

77 % ekspertų mano, jog žmonės neturi pakankamai patirties pradėti naują verslą, nepakankamai 

žino, kaip pradėti ir valdyti stipriai augantį verslą. Per 50 % ekspertų mano, jog žmonės nėra pajėgūs 

greitai reaguoti ir organizuoti reikalingus išteklius verslui; kai 25 % ekspertų teigiamai vertino žmonių 

žinias, kaip pradėti ir valdyti smulkų verslą. 

 
Paveikslas 4.11. Verslininko socialinis įvaizdis Lietuvoje; ekspertų vertinimas, procentais 

 

Gebėjimai ir žinios pradėti verslą Lietuvoje
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Daugelis žmonių žino, kaip

pradėti ir valdyti stipriai

augantį verslą.

Daugelis žmonių žino, kaip

pradėti ir valdyti smulkų

verslą.

Daugelis žmonių turi

patirties, pradedant naują

verslą. 

Daugelis žmonių gali greitai

reaguoti į geras naujo verslo

galimybes.

Daugelis žmonių sugeba

organizuoti naujam verslui

reikalingus išteklius.

Visiškai neteisinga (1) Iš dalies neteisinga (2) Nei teisinga, nei neteisinga (3) 
Iš dalies teisinga (4) Visiškai teisinga (5) Nežinau (NŽ)
Netaikytina (NT)

1,9

2,4

1,9

2,3

2,3

Vertinimo 

vidurkis

- 0,1

P
o

k
y

ti
s 

n
u

o
 

2
0

1
1

 m
.

0

+ 0,2

+ 0,4

+ 0,3

Verslininko socialinis įvaizdis Lietuvoje 

8

14

14

19

33

28

44

19

22

14

22

25

19

6

8

8

14 19

14

33

25

8 25

11

8

36
Naujo verslo sukūrimas yra

tinkamas būdas praturtėti.

Dauguma žmonių mano, jog

verslininko karjera yra

patrauklus pasirinkimas.

Sėkmingi verslininkai yra

gerbiami ir turintys aukštą

statusą. 

Žiniasklaidoje yra dažnai

pateikiamos istorijos apie

sėkmingus verslininkus. 

Dauguma žmonių mano, jog

verslininkai yra kompetetingi

ir valdantys daug išteklių. 

Visiškai neteisinga (1) Iš dalies neteisinga (2) Nei teisinga, nei neteisinga (3) 
Iš dalies teisinga (4) Visiškai teisinga (5) Nežinau (NŽ)
Netaikytina (NT)

3,6

3,1

3,2

3,6

3,1

Vertinimo 

vidurkis

+ 0,3

P
o
k

y
ti

s 
n

u
o
 

2
0
1
1
 m

.

- 0,4

- 0,4

+ 0,2

- 0,4
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Ekspertų nuomone, verslininko socialinis įvaizdis Lietuvoje yra teigiamas. Ekspertai mano, jog 

sėkmingi verslininkai yra siejami su aukštu statusu visuomenėje, taip pat verslininko karjera yra 

vertinama kaip patrauklus pasirinkimas. Kiek mažiau ekspertai sutinka su tuo, jog visuomenėje 

verslininkai yra laikomi kompetentingi, valdantys daug išteklių ir žiniasklaida dažnai pateikia istorijas 

apie sėkmingus verslininkus. Mažiausiai ekspertų sutinka su tuo, kad visuomenėje naujo verslo sukūrimas 

vertinamas, kaip tinkamas būdas praturtėti. 

 
Paveikslas 4.12. Intelektinės nuosavybės teisės Lietuvoje; ekspertų vertinimas, procentais 

Ekspertų vertinimu, intelektinės nuosavybės teisės (INT) Lietuvoje yra ginamos vidutiniškai. 

Beveik trečdalis ekspertų negalėjo vertinti INT įstatyminės bazės dėl žinių trūkumo, likę ekspertai sutiko 

su tuo, jog INT įstatyminė bazė yra išsami, bet nepakankamai veiksminga. Taip pat ekspertai sutiko su 

tuo, jos nelegalūs „piratiniai“ produktų pardavimai yra paplitę Lietuvoje (78%) ir, kad naujos ir augančios 

įmonės negali būti užtikrintos, jog jų INT bus gerbiamos (67%).  

Intelektinės nuosavybės teisės Lietuvoje 

14

47

11

6

19 

8 

19 

22 

8

17

31

31

6

819

25

14 25

42

28

31

22 6

8

6

28 
Intelektinės nuosavybės teisių (anglų k., IPR) įstatyminė

bazė yra išsami. 

Intelektinės nuosavybės teisių (anglų k., IPR) įstatyminė

bazė yra veiksmingai įgyvendinama. 

Nelegalūs “piratinės” programinės įrangos, vaizdo ir garso

įrašų, kompaktinių diskų bei kitų autorinėmis teisėmis ar

prekės ženklais apsaugotų produktų pardavimai nėra

paplitę. 

Naujos ir augančios įmonės gali būti užtikrintos, kad jų

patentai, autorinės teisės ir prekės ženklai bus gerbiami.

Yra plačiai pripažįstama, kad išradėjų teisės į jų išradimus

turi būti gerbiamos. 

Visiškai neteisinga (1) Iš dalies neteisinga (2) Nei teisinga, nei neteisinga (3) 
Iš dalies teisinga (4) Visiškai teisinga (5) Nežinau (NŽ)
Netaikytina (NT)

2,68

2,52

1,76

2,44

2,88

Vertinimo 

vidurkis

- 0,5

P
o

k
y

ti
s 

n
u

o
 

2
0

1
1

 m
.

- 0,3

0

- 0,1

0
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Paveikslas 4.13. Parama moterims pradėti verslą Lietuvoje; ekspertų vertinimas, procentais 

Ekspertų nuomonė dėl paramos moterims pradėti verslą buvo teigiama. 39 % ekspertų nesutinka 

su tuo, jog moterys yra skatinamos pradėti individualią veiklą ar naują verslą. Taip pat daugiau ekspertų 

sutinka, nei nesutinka su tuo, jog yra pakankamai socialinių paslaugų, kurios leidžia tęsti darbą, sukūrus 

šeimą bei su tuo, kad visuomenėje naujo verslo įkūrimas yra tinkamas karjeros pasirinkimas moterims. Iš 

kitos pusės, daugiau ekspertų sutinka nei nesutinka su tuo, kad vyrams ir moterims yra vienodos 

galimybės pradėti verslą bei vyrai ir moterys yra vienodai gebantys pradėti naują verslą. 

 
Paveikslas 4.14. Dėmesys įmonių stipriam augimui Lietuvoje; ekspertų vertinimas, procentais 

Parama moterims pradėti verslą Lietuvoje 

19

17

3

3

47

14

28

33

6

8

6

36

47

6

3

3

3

3

3

3

33

8

11 25

11

11

22

14 17

36

14

36
Yra pakankamai moterims prienamų socialinių paslaugų,

kurios leidžia tęsti darbą, sukūrus šeimą.

Naujo verslo įkūrimas yra visuomenėje pripažįstamas kaip

tinkamas karjeros pasirinkimas moterims.

Moterys yra skatinamos pradėti individualią veiklą ar naują

verslą.

Vyrams ir moterims yra prieinamos vienodos galimybės

pradėti naują verslą.

Vyrai ir moterys yra vienodai gebantys pradėti naują verslą.

Visiškai neteisinga (1) Iš dalies neteisinga (2) Nei teisinga, nei neteisinga (3) 
Iš dalies teisinga (4) Visiškai teisinga (5) Nežinau (NŽ)
Netaikytina (NT)

2,9

3,2

2,7

3,7

4,1

Vertinimo 

vidurkis

+ 0,3

P
o

k
y

ti
s 

n
u

o
 

2
0

1
1

 m
.

+ 0,5

+ 0,4

+ 0,4

+ 0,5

Dėmesys įmonių stipriam augimui Lietuvoje 

3

3

8

19

25

47

36

42

3

11

11

17

8

11

11

22

11

3

3

3

14 31

11

8

14

39 17

25

14

31
Yra daug paramos iniciatyvų, specialiai pritaikytų stiprų

augimo potecialą turinčioms verslo veikloms.

Politikai supranta stiprų augimo potencialą turinčių verslo

veiklų svarbą.

Žmonės, kurių darbas yra susijęs su verslumo rėmimo

iniciatyvomis, turi pakankamai įgūdžių ir kompetencijų

remti stiprų augimo potencialą turinčias įmones.

Stiprus augimo potencialas yra dažnai naudojamas kaip

kriterijus, atrenkant verslumo paramos gavėjus.

Spartaus augimo rėmimas įmonėse yra verslumo politikos

prioritetas.

Visiškai neteisinga (1) Iš dalies neteisinga (2) Nei teisinga, nei neteisinga (3) 
Iš dalies teisinga (4) Visiškai teisinga (5) Nežinau (NŽ)
Netaikytina (NT)

2,9

2,9

3,3

3,6

3,7

Vertinimo 

vidurkis

+ 0,4

P
o
k

y
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s 
n

u
o
 

2
0
1
1
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.

+ 0,6

+ 0,6

+ 0,6

+ 0,7
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59 % ekspertų sutinka su tuo, kad stiprus įmonių augimo potencialas yra verslumo politikos 

prioritetas ir tai yra dažnai naudojamas kriterijus, atrenkant paramos gavėjus. Šiek tiek mažesnė dalis 

(47%) ekspertų sutinka su tuo, kad politikai, valstybės tarnautojai yra kompetentingi suprasti ir įvertinti 

įmonių augimo potencialą. Taip pat daugiau ekspertų nesutinka (42%) nei sutinka (34%) su tuo, jog yra 

daug paramos iniciatyvų, specialiai pritaikytų stiprų augimo potencialą turinčioms verslo veikloms. 

 
Paveikslas 4.15. Tyrimų ir plėtros sklaida Lietuvoje; ekspertų vertinimas, procentais 

Ekspertų nuomone, tyrimų ir plėtros sklaida Lietuvoje yra vertinama teigiamai. Daugiausiai 

ekspertų (72%) sutiko su tuo, kad vartotojai išbando naujus produktus ir paslaugas, bet ne taip stipriai 

vertina inovacijas (61%). Ekspertų nuomone, įmonės daugiau nei vartotojai vertina inovacijas, bet mažiau 

nei vartotojai išbando jas. Daugiau ekspertų sutiko nei nesutiko su tuo, jog tiek įmonės, tiek vartotojai yra 

linkę naudotis naujai įkurtų, verslių įmonių paslaugomis. 

Tyrimų ir plėtros (anglų k., R&D) sklaida Lietuvoje      

3

47

19

25

56

50

50

6

11

8

11

6

94

3

3

6

3

6

17

36

8

11

22

14

19

22

22

22

22

31

42
Įmonės noriai išbando naujas technologijas ir darbų atlikimo

būdus.

Vartotojai mėgsta išbandyti naujus produktus ir paslaugas.

Įmonės labai vertina inovacijas.

Vartotojai labai vertina inovacijas.

Jau veikiančios įmonės yra linkusios naudotis naujai

įkurtų, verslių įmonių tiekimo paslaugomis.

Vartotojai yra linkę pirkti naujai įkurtų, verslių įmonių

siūlomus produktus ir paslaugas.

Visiškai neteisinga (1) Iš dalies neteisinga (2) Nei teisinga, nei neteisinga (3) 
Iš dalies teisinga (4) Visiškai teisinga (5) Nežinau (NŽ)
Netaikytina (NT)

3,4

3,8

3,6

3,6

3,4

3,1

Vertinimo 

vidurkis

+ 0,4
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y
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u
o
 

2
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1
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+ 0,2

+ 0,5

+ 0,2

+ 0,7

+ 0,1
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Paveikslas 4.16. Imigracija ir verslumas Lietuvoje; ekspertų vertinimas, procentais 

Ekspertų nuomone, užsieniečiai iš besivystančių šalių (3,6) susiduria su daugiau formalių barjerų 

įkurti verslą nei iš išsivysčiusių šalių (3,4). Taip pat verslininkai emigravę iš besivystančių šalių (3,8) turi 

blogesnę prieigą prie kapitalo nei iš išsivysčiusių šalių (2,9); verslininkai iš besivystančių šalių (3,2) turi 

blogesnę prieigą prie paramos programų nei iš išsivysčiusių šalių (2,9). Labiausiai ekspertai sutiko su tuo, 

kad migracijos ir integracijos politika padeda aiškiai identifikuoti verslių veiklų potencialą (2,1). 

Imigracija ir verslumas Lietuvoje      

17

6

11

14

28

11

8

22

17

14

17

25

14

28

22

39

22
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22

6

6

11

19

17

14

3

11

6
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28

22
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22

22

22

28

28

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6

14

8

14

14

3

8

19

22

8

22

17

17

19

6
Iš besivystančių šalių atvykstančių migrantų versli veikla

yra adekvačiai skatinama ir remiama įstatymų bei

Iš išsivysčiusių šalių atvykstančių migrantų versli veikla yra

adekvačiai skatinama ir remiama įstatymų bei taisyklių.

Užsieniečiai iš besivystančių šalių susiduria su daugiau

formalių barjerų įkurti verlsą nei vietiniai.

Užsieniečiai iš išsivysčiusių šalių susiduria su daugiau

formalių barjerų įkurti verlsą nei vietiniai.

Verslininkai imigravę iš besivystančių šalių turi blogesnę

prieigą prie privataus sektoriaus kapitalo nei vietiniai

Verslininkai imigravę iš išsivysčiusių šalių turi blogesnę

prieigą prie privataus sektoriaus kapitalo nei vietiniai

Verslininkai imigravę iš besivystančių šalių turi blogesnę

prieigą prie verslo kūrimo paramos programų nei vietiniai

Verslininkai imigravę iš išsivysčiusių šalių turi blogesnę

prieigą prie verslo kūrimo paramos programų nei vietiniai

Migracijos ir integracijos politika padeda aiškiai

identifikuoti verslių veiklų potencialą. 

Visiškai neteisinga (1) Iš dalies neteisinga (2) Nei teisinga, nei neteisinga (3) 
Iš dalies teisinga (4) Visiškai teisinga (5) Nežinau (NŽ)
Netaikytina (NT)

Vertinimo 

vidurkis

2,5

2,9

3,6

3,4

3,8

2,9

3,2

2,9

2,1
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Paveikslas 4.17. Verslo santykių specifika Lietuvoje; ekspertų vertinimas, procentais 

Ekspertų nuomone, labiausiai Lietuvoje verslininkai tiki tarp–organizacinio bendradarbiavimo 

nauda (4,0), neformaliais susitarimais labiau nei formaliais kontraktais (3,8). Taip pat viešos institucijos 

per muges ir renginius padeda verslininkams užmegzti ryšius (3,6) ir vyriausybė vykdo verslo subjektų 

bendradarbiavimo skatinimo politiką (3,5) ir moko bendradarbiauti (3,4). Kiek mažiau vietos lygmens 

institucijos (2,9) ir švietimo sistema (2,5) moko verslo subjektus bendradarbiauti. 

 
Paveikslas 4.18. Verslumas ir jaunimas (14-20 m.) Lietuvoje; ekspertų vertinimas, procentais 

Verslo santykių specifika     
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39

50

42

8

11

3

6

8

17

28

8

8

6

8

22

11

11

11

19

6

3

14

31

6

33

11

6
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14
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Viešos institucijos dažnai organizuoja muges ir renginius,

kur verslininkai užmezga verslo ryšius.

Vyriausybė vykdo verslo subjektų bendradarbiavimo

skatinimo ir rėmimo politiką.

Vietos lygmens intitucijos skatina ir remia verslo subjektų

bendradarbiavimą.

Švietimo sistema moko verslo subjektus bendradarbiauti.

Verslininkams skirtuose kursuose verslo subjektus

mokoma bendradarbiauti.

Verslo savininkai tiki, jog neformalūs susitarimai tarp

verslo subjektų yra svarbesni už formalius kontraktus.

Verslo savininkai tiki, jog tarp-organizicinis

bendradarbiavimas jiems yra naudingas.

Visiškai neteisinga (1) Iš dalies neteisinga (2) Nei teisinga, nei neteisinga (3) 
Iš dalies teisinga (4) Visiškai teisinga (5) Nežinau (NŽ)
Netaikytina (NT)

Vertinimo 

vidurkis

3,6

3,5

2,9

2,5

3,4

3,8

4,0

Verslumas ir jaunimas (14-20 m.) Lietuvoje      
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6

14
Jaunimui (14-20m.) yra lengvai prieinamas pradinis ir

vidurinis išsilavinimas. 

Dauguma jaunimo (14-20m.) neturi kito pasirinkimo, kaip

tik susirasti darbą.

Jaunimas (14-20m.) įsitraukia į verslias veiklas dėl

būtinybės.

Šeima tikisi, jog jaunimas (14-20m.) prisidės prie šeimos

finansų.

Labiau tikėtina, jog jaunimas (14-20m.), kuris yra

įsitraukęs į verslias veiklas, bus darbdavio pozicijoje (t.y.

susikurs sau darbo vietą), bet ne darbuotojo (t.y. dirbantis

Jaunimas (14-20m.), susikūręs sau darbo vietą, išmoksta

vystyti verslias veiklas daugiausiai per savo patirtį ir ryšius.

Yra daug galimybių jaunimui (14-20m.) vystyti labai mažus

(mikro) verslus.

Vyriausybės programos efektyviai moko ir remia jaunus

verslininkus (14-20m.). 

Visiškai neteisinga (1) Iš dalies neteisinga (2) Nei teisinga, nei neteisinga (3) 
Iš dalies teisinga (4) Visiškai teisinga (5) Nežinau (NŽ)
Netaikytina (NT)

Vertinimo 

vidurkis

4,9

2,3

2,6

2,7

3,4

4,1

2,8

2,2
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Labiausiai ekspertai sutinka su tuo, jog jaunimas (14-20m.) turi lengvą priėjimą prie pradinio ir 

vidurinio išsilavinimo (4,9) ir verslias veiklas daugiausiai išmoksta vykdyti per savo patirtį ir ryšius (4,1). 

47 % ekspertų mano, kad jaunimas (14-20m.) įsitraukęs į verslias veiklas bus daugiau darbdavio nei 

samdomo darbuotojo pozicijoje. Daugiau ekspertų nesutiko (39%) nei sutiko (31%), kad jaunimui (14-

20m.) yra daug galimybių vystyti mikroverslus. Taip pat ekspertai mano, kad jaunimui (14-20m.) nėra 

didelės būtinybės įsitraukti į verslias veiklas ar susirasti darbą. 

 
Paveikslas 4.19. Verslumas ir jaunimas (21-34 m.) Lietuvoje; ekspertų vertinimas, procentais 

Labiausiai ekspertai sutiko su tuo, kad jaunimui (21-34m.) atrodo, kad gyvenimo/ darbo 

galimybės užsienyje yra patrauklesnės (4,2). Taip pat, jaunimui (21-34m.) į verslias veiklas įsitraukti 

padeda šeima, artimieji ir draugai (4,0). Ekspertų nuomone, nors verslo inkubatorių sistema yra prieinama 

jaunimui (3,3), tačiau finansinių institucijų paslaugos (3,0) ir mikrokreditai (2,7) yra mažiau prieinami. 56 

% ekspertų nesutiko su tuo, kad jaunimas (21-34m.) susiduria su didesniais apribojimais nei kiti, tačiau 

36 % ekspertų sutiko, kad konfliktinės situacijos suformuoja didelius barjerus. 31 % ekspertų sutiko, kad 

jaunimas (21-34m.) yra stipriai įsitraukęs į verslias veiklas. 

  

Verslumas ir jaunimas (21-34 m.) Lietuvoje      
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Konfliktinės situacijos suformuoja didelius barjerus

jaunimui (21-34m.) pradėti ir vystyti verslą. 

Jaunimas (21-34m.) yra stipriai įsitraukęs į verslias veiklas.

Jaunimas (21-34m.) susiduria su didesniais apribojimais nei

visa kita likusi visuomenės dalis.

Verslo inkubatorių sistema yra prienama jaunimui (21-

34m.).

Daugumai jaunimo (21-34m.), įsitraukusio į verslias

veiklas, įkurti įmonę padėjo jų šeima, artimi giminės ar

draugai.

Finansinės institucijos (bankai, investuotojai, verslo angelai

ir kt.) finansuoja jaunimo (21-34m.) verslo iniciatyvas.

Mikro kreditų suteikiamos galimybės jaunimui (21-34m.)

pradėti verslą yra efektyvios.

Jaunimas (21-34m.) mano, jog gyvenimo/ darbo galimybės

užsienyje yra patrauklesnės.

Visiškai neteisinga (1) Iš dalies neteisinga (2) Nei teisinga, nei neteisinga (3) 
Iš dalies teisinga (4) Visiškai teisinga (5) Nežinau (NŽ)
Netaikytina (NT)

Vertinimo 

vidurkis

3,2

3,0

2,4

3,3

4,0

3,0

2,7

4,2
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5. IŠVADOS 

Lietuva 2013 metais GEDI šalių palyginimo lentelėje užtikrintai užima 30-32 pozicijas ir tik 

nežymiai atsilieka nuo Estijos (25 vieta) bei lenkia Latviją (34-36). 2013 metai Lietuva buvo įtraukta į 

GEDI reitingą 2011 metų atlikto Lietuvos verslumo stebėsenos tyrimo dėka. 

Gyventojų apklausa: 

Lyginant su 2011 metų duomenimis, 2012 metais beveik 5 procentais (4.9%) daugiau respondentų 

savo aplinkoje pažinojo verslą kuriančius žmones, taip pat trys iš dešimties respondentų (32,9 %) yra 

įsitikinę, kad per artimiausius 6 mėn. atsiras gerų galimybių verslui pradėti jų gyvenamoje vietoje. Vis 

dėlto tik keturi iš dešimties respondentų (39,8 %) sutinka, kad jų kompetencijos yra pakankamos naujam 

verslui kurti. 

2012 metų GEM rezultatai tolsta nuo rizikuoti bijančios Lietuvos įvaizdžio – net apie pusė 

respondentų (49,5 %) nurodo, kad baimė patirti nesėkmę nesutrukdytų pradėti nuosavą verslą. Nors per 

metus verslą bandančių pradėti procentinė dalis sumažėjo 3,6 %, Lietuvoje daugelis žmonių naujo verslo 

steigimą įvardina kaip priimtiną perspektyvą karjeros srityje. Taip pat pastebimas verslo tarptautiškumo 

didėjimas: 2012 metais 49,6 % verslą pradedančių respondentų klientų/vartotojų, gyvenančių už Lietuvos 

ribų, dalis sudaro mažiau nei 10 % arba tokių klientų/vartotojų nėra; 2011 metais tokių respondentų 

skaičius siekė 69 %. 

48,7 % verslą pradedančių ar padedančių padėti respondentų sutinka, kad rinkoje yra daug verslo 

konkurentų, kurie siūlo tokius pačius produktus ir paslaugas potencialiems klientams (2011 metais šis 

skaičius viršijo 50 %). Dalis respondentų (15,9 %) atrado nišas, kuriose nėra verslo konkurentų ar esama 

mažai konkurentų (35,4 %) (2011 metais šie skaičiai svyravo ties atitinkamai 12 % ir 35 % riba). Verslo 

savininkai (69,4 %), vertinę konkurentų skaičių, priešingai nei pradedantys verslą, susiduria su didesniu 

kiekiu konkurentų rinkoje. 

Respondentų įsitraukimui į verslą daugiausiai įtakos turėjo neišnaudotas verslo galimybių 

potencialas – 43,5 % (2011 metais – 42,7%). Kitą dalį respondentų (17,4 %) geresnio darbo pasiūlymo 

neturėjimas (2011 metais – beveik trečdalis respondentų) paskatino imtis verslios veiklos. Atsigaunanti 

ekonomika suteikia Lietuvos piliečiams daugiau įsidarbinimo galimybių. 

Verslo savininkai labiau linkę dirbti su kitomis įmonėmis ar organizacijomis, gaminant prekes ar 

paslaugas (52 %), t.y. 7.2 procento daugiau nei pradedantieji verslininkai. Taip pat verslo savininkai 

nenoriai dalinasi savo inovatyviomis idėjomis, kuriant naujus produktus ar paslaugas potencialiems ir 

esamiems vartotojams/ klientams (naujiems – 24,7 %, esamiems – 27,3 %).  
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Pelno stoka identifikuota kaip viena iš esminių išėjimo iš verslo priežasčių, - nepakankamą pelną 

nurodė apie ketvirtadalis verslą palikusių respondentų (2011 metais net 37,5%). 

Teigiamą 2012 intraverslumo dinamiką Lietuvoje pagrindžia tai, kad per paskutinius 3 metus net 

22,2 procentai įsidarbinusių buvo įsitraukę į naujų veiklų vystymą pagrindiniam darbdaviui (2011 metais 

– 19,1%), o apklausos metu net 69,1 % apklaustųjų buvo įsitraukę į tokias veiklas nepriklausomai nuo to 

ar tai vykdoma jų darbo vietoje ar už organizacijos, kurioje jie dirba, ribų (2011 metais – 57,6%).  

Per paskutiniuosius 3 metus net 73,6 procentai respondentų prisidėjo prie į naujas veiklas 

orientuotų novatoriškų idėjų vystymo proceso (2011 metais – 71,9%), 36,5 procentai respondentų 

lyderiavo naujos veiklos rengimo ir diegimo procesuose (2011 šis skaičius siekė 37,8%), o daugiau nei 

pusė atliko palaikymo funkciją (2011 metais – 48,9%). 

2012 metais visi verslumo rodikliai nuo 2011 metų lygio mažai pakito: pastebima nežymiai 

mažiau sau verslą steigusių respondentų (2011-13 procentų; 2012-8 procentai). Dvigubai sumažėjo 

kitiems verslą steigusių skaičius (nuo 4 procentų – 2011 metais iki 2 procentų – 2012 metais). Tokie 

pokyčiai atitinka bendras Lietuvos ankstyvosios stadijos verslų skaičiaus sumažėjimo kitų šalių atžvilgiu 

tendencijas bei byloja apie atsiradusias palankesnes galimybes įsidarbinti darbo rinkoje, stiprėjant šalies 

ekonomikai. 

GEM ataskaitos pristatyme San Franciske paminėta kaip jaunų verslininkų šalis (išsiskyrusi 18-24 

metų amžiaus grupėje) 2012 metais Lietuva šį vardą pateisino: 2012 metais net 25 procentai jaunimo 

steigė verslą sau (atitiko 2011 metų skaičių); 21 procentas 18-24 metų jaunuolių steigė verslą kitiems 

(2011 metais – 17 procentų); taip pat 3 procentais daugiau jaunuolių šioje amžiaus grupėje ketino steigti 

verslą per ateinančius trejus metus. 25-34 metų amžiaus grupės verslumo tendencijos palieka dar geresnį 

įspūdį: verslininkų skaičius ženkliai didėja visose pozicijoje.  

Ekspertinė apklausa: 

Ekspertų vertinimas 2012 m. buvo geresnis, lyginant su 2011 m. Finansų prieinamumas, ekspertų 

nuomone, naujoms ir augančioms įmonėms Lietuvoje 2012 m. pagerėjo, lyginant su 2011 m., tačiau išliko 

vidutiniame lygyje. Ekspertų nuomone, padidėjus vyriausybės subsidijų ir kreditų gavimo galimybėms, 

sumažėjo finansavimas iš privačių investuotojų; kai rizikos kapitalo finansavimo galimybės liko 

nepakitusios.  

Ekspertų vertinimu, tiek vyriausybės politika, tiek vyriausybės programos, tiek švietimas ir 

mokymas nepakankamai skatina naujų verslų kūrimą ir vystymą. Ekspertai mažiau palankiai vertino 

veiksnius (licenzijų, leidimų gavimo trukmę, biurokratinius reikalavimus, mokesčius ir kt.), 
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kontroliuojančius naujų ir augančių įmonių veiklą. Vyriausybės politikos nuoseklumas, skatinant naujas ir 

augančias įmones, ekspertų yra vertinami palankiau. 

59 % ekspertų sutinka su tuo, kad stiprus įmonių augimo potencialas yra verslumo politikos 

prioritetas ir tai yra dažnai naudojamas kriterijus, atrenkant paramos gavėjus. 47 % ekspertų sutinka su 

tuo, kad politikai, valstybės tarnautojai yra kompetentingi suprasti ir įvertinti įmonių augimo potencialą.  

Švietimo sistemoje, ekspertų nuomone, orientacijos į verslumą labiausiai trūksta pradinėse ir 

vidurinėse mokyklose, toliau kolegijose, universitetuose ir verslo vadybos mokymuose; profesinis, 

specialybinis ir tęstinis mokymas yra įvertintas kaip geriausiai galintis parengti specialistus, gebančius 

steigti ir vystyti įmones. 

Prekybos ir paslaugų bei fizinė infrastruktūra Lietuvoje, ekspertų nuomone, yra pakankama naujų 

ir augančių įmonių veiklai užtikrinti. Geriausiai yra įvertintos lūkesčius atitinkančios bankininkystės, 

teisinės bei apskaitos paslaugos, kiek mažiau palankiai yra įvertintas naujų ir augančių įmonių gebėjimas 

įpirkti šias paslaugas. Tiek prieigos prie komunikacijų bei pagrindinių komunalinių paslaugų trukmė, tiek 

jų kaina yra vertinama palankiai naujų ir augančių įmonių veiklos atžvilgiu. 

Ekspertų nuomonė dėl rinkos atvirumo Lietuvoje išsiskyrė. Iš vienos pusės daugiau ekspertų 

sutiko, jog prekių ir paslaugų rinka Lietuvoje kasmet sparčiai kinta, iš kitos pusės 64 % ekspertų 

neigiamai vertina naujų ir augančių įmonių galimybes bei finansinius pajėgumus įeiti į naujas rinkas. 

Taigi, ekspertų nuomone, konkurencijos/antimonopolinė politika Lietuvoje nėra pakankamai efektyviai ir 

veiksmingai įgyvendinama. 

Galimybės pradėti verslą Lietuvoje yra vertinamos geriau nei vidutiniškai. 47 % ekspertų vertina, 

kad galimybių pradėti verslą Lietuvoje padaugėjo per paskutinius penkerius metus, tačiau 77 % ekspertų 

mano, jog žmonės neturi pakankamai patirties pradėti naują verslą, nepakankamai žino, kaip pradėti ir 

valdyti stipriai augantį verslą. Per 50 % ekspertų mano, jog žmonės nėra pajėgūs greitai reaguoti ir 

organizuoti reikalingus išteklius verslui bei neturi žinių, kaip pradėti ir valdyti smulkų verslą. 

Ekspertai mano, kad verslininko socialinis įvaizdis Lietuvoje yra teigiamas. Sėkmingi verslininkai 

yra siejami su aukštu statusu visuomenėje, taip pat verslininko karjera yra vertinama kaip patrauklus 

pasirinkimas. Mažiau ekspertų sutinka su tuo, kad visuomenėje naujo verslo sukūrimas vertinamas kaip 

tinkamas būdas praturtėti. 

Ekspertų nuomone, užsieniečiai iš besivystančių šalių susiduria su daugiau formalių barjerų ir turi 

blogesnę prieigą prie kapitalo nei iš išsivysčiusių šalių. Taip pat ekspertai nesutaria, ar migracijos ir 

integracijos politika padeda aiškiai identifikuoti verslių veiklų potencialą. 
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Ekspertų nuomone, labiausiai Lietuvoje verslininkai tiki tarp–organizacinio bendradarbiavimo 

nauda, neformaliais susitarimais labiau nei formaliais kontraktais; taip pat viešos institucijos ir 

vyriausybė, labiau nei vietos lygmens institucijos ir švietimo sistema, vykdo verslo subjektų 

bendradarbiavimo skatinimą. 

Labiausiai ekspertai sutinka su tuo, jog jaunimas (14-20m.) verslias veiklas daugiausiai išmoksta 

vykdyti per savo patirtį ir ryšius. Jaunimui (21-34m.) atrodo, kad gyvenimo/ darbo galimybės užsienyje 

yra patrauklesnės. Taip pat jaunimui (21-34m.) į verslias veiklas įsitraukti padeda šeima, artimieji ir 

draugai. Ekspertų nuomone, nors verslo inkubatorių sistema yra prieinama jaunimui, tačiau finansinių 

institucijų paslaugos ir mikrokreditai yra mažiau prieinami.  
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1 PRIEDAS. APIE GEDI INDEKSĄ 

 

GEDI indeksą 2008 drauge sukūrė profesorius Zoltan Acs ir Lazslo Szerb, siekdami išsamiau ir 

aiškiau atskleisti sudėtingus santykius tarp individų, institucijų ir verslumo. GEDI stiprybė – šalių 

palyginimas, išryškinant jų silpnybes ir potencialias tobulinimo sritis bei galimybes. 2011 metais GEDI 

susilaukė pripažinimo ir tarptautinėje spaudoje: GEDI charakterizuojantys straipsniai pasirodė tokiuose 

žurnaluose kaip „Wall Street Journal“ ir „Economist“. Nacionaliniai, į valstybių politikos/ strategijos 

tikslus orientuoti pranešimai, parengti, remiantis GEDI metodologija, pristatyti JAV, JK ir Olandijoje. 

2011 metų GEDI knyga apėmė net 71 šalį, o jau 2012 metais GEDI indeksas apėmė 79 valstybes; 2013 

planuojama šį skaičių praplėsti iki 118.  

Tokie indeksai kaip Global Entrepreneurship Monitor (GEM, lietuvių kalboje – Globali verslumo 

stebėsena), Pasaulio banko „Ease of doing Business“ indeksas yra plačiai naudojami verslumo politikų ir 

programų vystyme.  

GEDI stiprybės yra akivaizdžios, nes kiti indeksai: 

Neidentifikuoja skirtumų tarp kokybės ir kiekybės verslumo (t.y. tradiciniam žemės ūkio verslui 

Peru skiriamas toks pat dėmesys kaip e. verslui „Silicon“ (anglų k.) slėnyje). 

Aplinkos veiksniams skiriamas nepakankamas dėmesys, nors institucijų veiklos efektyvumas ir 

meistriškumas galėtų vaidinti svarbų vaidmenį verslumo kokybei. 

Laisvai samdomų darbuotojų ir verslininkų skaičius mažėja šalies ekonomikai augant, tai 

prieštarauja svarbiausioms ekonomikos teorijoms, kur verslumas skatina šalies augimą (tiesiogiai susiję). 

Į rezultatus orientuoti indeksai ne visada naudingi sprendimų priėmėjams, nes verslumo kiekybė 

neatspindi kokybės. 

Taigi GEDI siūlo: 

pakankamą kompleksiškumą multi–dimensiniam verslumo charakteriui išaiškinti, 

kiekybės ir lygių matus papildančius kokybės skirtumus, 

rodiklius tiek individų, tiek institucijų lygiais, 

Penalty for Bottleneck (PFB; lietuvių kalboje – Butelio kaklelio) metodologija naudojama 

išaiškinti ryšius tarp visų indekso rodiklių (indeksą gali numažinti mažiausios vertės ašis ar kintamasis).  

Rezultatai aiškiai pristatyti ir lengvai pritaikomi politikose ir programose  

http://www.economist.com/node/18227144
http://www.doingbusiness.org/rankings
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1857985
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Verslumo ir viešos politikos centras (angl. k.,the Center for Entrepreneurship and Public Policy: 

CEPP) siūlo eilę programų, susijusių su GEDI Indeksu (detalius šalių pristatymus, regionines analizes, 

konsultacijas, mokymus ir vadovų mokymų programas). 


