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ĮVADAS 

Dvidešimtojo amžiaus antrojoje pusėje prasidėjo organizacijų perversmas, įtakojęs naujų 

organizacijų, orientuotų į įvairesnes, įdomesnes ir kūrybingesnes paslaugas, kūrimąsi. Dėl 

šios priežasties verslumas patraukė mokslininkų dėmesį (Reynolds, 1987; Zahara, 1999). 

Verslininkystė nuo senų laikų yra laikoma ekonomikos varomąja jėga, padedančia kiekvienai 

šaliai augti ir vystytis, pasiekti ekonominius rezultatus ir skirstyti šalis į besivystančias ir 

išsivysčiusias. Verslo samprata prasidėjo nuo produktų gamybos bei pardavimo ir išsivystė 

iki gerokai daugiau apimančios veiklos, į kurią įeina inovacijos, vertės kūrimas bei produktų 

eksportavimas.  

Šalies gyventojų verslumas lemia inovacijas, kurios kuria pridėtinę vertę rinkoje, 

visuomenės gerovę ir šalies tarptautinį konkurencingumą. Lietuvos visuomenės verslumo 

skatinimas ir plėtra yra vieni iš svarbiausių valstybės strateginių prioritetų. Tačiau, tiek 

Lietuvos ūkio plėtros iki 2015 metų strategijoje, tiek Lietuvos inovacijų 2010 – 2020 metų 

strategijoje yra pažymima, jog Lietuvoje yra stokojama verslumo privačiame ir viešajame 

sektoriuose bei nėra susiformavusi verslo kultūra. Palyginti didelė visuomenės dalis nėra 

iniciatyvi, laukia valstybės paramos įvairiais verslo organizavimo ir vykdymo klausimais. 

Žinios, naujausios informacijos prieinamumas, įgūdžiai protingai naudotis turimais 

ištekliais tampa vienu svarbiausių veiksnių, didinančių Lietuvos žmonių verslumą. Šiandien 

Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos šalyse, švietimas įgyvendinamas remiantis 

Europos Komisijos Lisabonoje 2002 m. priimtu Mokymosi visą gyvenimą memorandumu 

(Memorandumas..., 2003). Lietuvos Vyriausybė įgyvendina žinių visuomenės sukūrimo iki 

2010 m. programą. Jos tikslas – sukurti visuomenę, kuri gebėtų konkuruoti ir veiktų 

kompleksiškai bei iniciatyviai. Vis aktualesnis tampa žmonių specialybės žinių gilinimas, 

kitų profesijų mokymas. 

Ekonomikos modernizavimo sistemoje verslios organizacijos yra efektyvesnės, jos 

numato palankias aplinkas verslo plėtrai, užtikrina verslo konkurencingumą. Verslių 

organizacijų vadovai suvokia darbuotojų inovatyvumą kaip vieną didžiausių vertybių ir 

sukuria palankią darbo aplinką, taip įgaudami konkurencinį pranašumą. Verslumas yra vienas 

iš pagrindinių šalies inovatyvumo, konkurencingumo ir ekonominės plėtros užtikrinimo 

veiksnių. Verslumas, kaip individo savybė, laikomas vienu iš svarbiausių sėkmės veiksnių 
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versle, kuri verslui kuria pridėtinę vertę ir kelia šalies ekonomiką. Verslios organizacijos 

išsiskiria iš kitų įmonių gebėjimu pasinaudoti naujomis rinkos galimybėmis pasitelkiant 

novatoriškas turimų išteklių kombinacijas ir taip įgyjant konkurencinį pranašumą 

ekonomikos nuosmukio laikotarpiu. Sukurti verslią organizacijos kultūrą yra nemažas iššūkis 

ir reikalauja iš vadovų tam tikrų sprendimų ir veiksmų. „Verslumas yra nuolat besikeičiantis 

fenomenas, kuris organizacijai teikia lankstumą ir pranašumą prieš organizacijas, kuriose šis 

reiškinys nėra pastebimas“ (J. Bagdanavičiūtė, 2012,p. 32). Akivaizdu, kad verslumas gali 

būti siejamas su ekonomine nauda, kuri įvardijama kaip gaunamas rezultatas, išreikštas 

pinigais (S. Vaitkevičius ir G. Binkevičiūtė, 2007). Verslumo svarbą ekonominiu aspektu 

pažymi J.Vijeikis, A. Jelagaitė ir V. Lukoševičius (2012), kurie teigia, kad „šiuolaikinėje 

globalaus pasaulio visuomenėje individo verslumas siejamas su visos visuomenės pažanga ir 

jos narių gerovės augimu. Kuo visuomenė verslesnė, t. y., kuo daugiau individų užsiima 

verslu, tuo sukuriamos tinkamesnės prielaidos pridėtinės vertės augimui, auga BVP, tenkantis 

vienam žmogui, geriau tenkinami individualūs žmogaus poreikiai“. Tačiau verslumas yra 

naudingas ne tik ekonomine, bet ir kitomis prasmėmis. Anot A. Župerkos ir E. Župerkienės 

(2012), verslumas yra svarbus šiuolaikinės visuomenės ekonominiuose, socialiniuose, 

psichologiniuose vystymosi procesuose.  

Verslumo koncepcijos apima skirtingas veiklas nuo idėjų inicijavimo iki veiklos 

įgyvendinimo. Tai ne tik individualaus verslo kūrimo ir plėtros procesas, bet ir naujų 

produktų, procesų ar paslaugų kūrimas, novatoriškų vadybinių priemonių diegimas.  

Nors verslumo koncepcija yra daugiau orientuota į laisvu noru inicijuojamą ir savarankiškai 

vykdomą novatorišką veiklą, vadovai, siekiantys skatinti darbuotojų intraverslumą, privalo 

užtikrinti inovacinius procesus palaikančią aplinką, organizacinę struktūrą bei formalizuoti 

inovacinius procesus organizacijose. Naujos technologijos ir inovacijos reikalauja naujų 

vadybos priemonių ir novatoriškų inovacijų valdymo būdų.  

Akivaizdu, kad inovacijų, kūrybiškumo ir verslumo procesai yra labai panašūs ir 

glaudžiai tarpusavyje persipynę. Taigi, individų ar jų grupių elgesys, orientuotas į 

novatoriškų veiklų inicijavimą priklauso nuo socialinio komforto užtikrinimo organizacijose, 

individų polinkio į neapibrėžtumą bei žinių ir inovacijų sklaidos efektyvumo. Būdami 

Globalaus verslumo tyrimo (angl. k. “Global Entrepreneurship Monitor”) Lietuvos 

mokslininkų grupės nariai Lietuvos verslumo ir intraverslumo rodiklius lygina su kitų 

pasaulio šalių rodikliais ir pateikia gerosios užsienio šalių patirties taikymo Lietuvoje 

galimybes. 
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Todėl šio darbo tikslas yra išanalizuoti verslumo, intraverslumo ir inovacijų 

sampratas ir jų tarpusavio sąsajas, o atlikus empirinį Lietuvos verslumo stebėsenos 

longitudinį tyrimą bei išanalizavus inovacijų diegimo tendencijas atskiruose sektoriuose 

pateikti rekomendacijas dėl verslumo ir intraverslumo skatinimo. 

Darbo uždaviniai: 

 Išanalizuoti teorinius verslumo ir intraverslumo dinamiką lemiančius 

veiksnius; 

 Išanalizuoti teorinius inovacijų valdymo ypatumus; 

 Atlikti longitudinį Lietuvos gyventojų verslumo ir intraverslumo stebėsenos 

tyrimą; 

 Išanalizuoti inovacijų diegimo tendencijas ir įvertinti inovacijų vaidmenį 

verslo plėtrai ir tvarumui bei verslumo dinamikai Lietuvoje, iliustruojant 

inovacijų efektus pasirinktų sektorių atvejais pasirinktuose sektoriuose; 

 Pateikti rekomendacijas dėl verslumo ir intraverslumo plėtros skatinimo, 

diegiant novatoriškas veiklas. 

Monografija parengta vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą 

„Verslumo ir intraverslumo dinamika Lietuvoje 2012 – 2014 metais“ (sutarties Nr. MIP -

009/2012). Darbas integruoja 2012 ir 2013 metais vykdyto longitudinio tyrimo ataskaitas, jas 

nuosekliai papildo, tęsia ir apibendrina teorinius aspektus, išskiria ir pritaiko gautus rezultatus 

pasirinktoms ūkio šakoms.  

Pirmojoje darbo dalyje integruotos 2013 metų tyrimo ataskaitos (Laužikas et al., 

2014) ir 2012 metų tyrimo ataskaitos (Laužikas et al., 2013) teorinės dalys, kuriose aptariama 

verslumo samprata, verslumo ir intraverslumo sampratų vystymosi raida, verslumo reiškinio 

ekonominė ir socialinė nauda jį lemiantys veiksniai (8-22 ir 28-42 ps.), papildomai 

apatariama intraverlsumo samprata ir jį lemiantys veiksniai. Antroje dalyje analizuojama 

inovacijų samprata, jų formos ir diegimo ypatybės versle. Šioje dalyje aptariamos verslumo ir 

inovacijų sampratų sąsajos per bendrąją kūrybiškumo jungtį. Trečioje dalyje yra pristatomi 

vykdytų tyrimų metodai, bei jų naudojimo pagrinimas. Longitudinio tyrimo metodika (94-97 

ps.) aprašyta remiantis 2013 metų tyrimo ataskaita (Laužikas et al, 2014). Ketvirtoje dalyje 

(112 – 159 ps.) pristatomi Lietuvos gyventojų verslumo ir intraverslumo longitudinio tyrimo, 

aprašyto 2013 metų tyrimo ataskaitoje (Laužikas et al, 2014) rezultatai, demonstruojama 

2011 – 2013 metų rezultatų dinamika. Paskutiniojoje dalyje pateikiami pasirinktų sektorių 

novatoriškų veiklų diegimo tendencijų analizė. Darbas baigiamas išvadomis ir 
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rekomendacijomis dėl verslumo ir intraverslumo plėtros skatinimo, diegiant novatoriškas 

veiklas. 

Pagrindinių autorių, projekto vykdytojų, indėlis į monografiją: 

1 dalis - dr. Mindaugas Laužikas, dr. Erika Vaiginienė, Aistė Miliūtė, Skaistė 

Varnienė; 

2 dalis – dr. Mindaugas Laužikas; 

3 dalis - dr. Mindaugas Laužikas; dr. Erika Vaiginienė, Aistė Miliūtė, Skaistė 

Varnienė; 

4 dalis - dr. Mindaugas Laužikas; dr. Erika Vaiginienė, Aistė Miliūtė, Skaistė 

Varnienė; 

5 dalis - dr. Mindaugas Laužikas; 

Išvados ir rekomendacijos - dr. Mindaugas Laužikas; dr. Erika Vaiginienė, Aistė 

Miliūtė, Skaistė Varnienė; 

Reiškiame padėką VU TVM studentams, talkinusiems pagrindiniams tyrėjams: 

1 dalis - Tomui Jakimavičiui (samprata ir veiksniai), Militai Grybauskienei ir 

Austėjai Užkuraitei (efektai ir tendencijos); 

2 dalis -  Austėjai Lapėnaitei,  Ramintai Bartkutei, Marijui Burinskaui, Laurai 

Lebrikaitei ir Edgarui Figurinui; 

4 dalis – Simonai Dailydaitei; 

5 dalis - Marijui Burinskui, Ramintai Bartkutei, Vyčiui Žalimui, Violetai 

Valužytei, Rasvitai Gerulytei.  
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1. VERLUMO IR INTRAVERSLUMO 
DINAMIKA: SAMPRATA, 
VEIKSNIAI, EFEKTAI IR 
TENDENCIJOS 

 

Verslumo samprata 

 

 Dvidešimtojo amžiaus antrojoje pusėje prasidėjo organizacijų perversmas, įtakojęs 

naujų organizacijų, orientuotų į įvairesnes, įdomesnes ir kūrybingesnes paslaugas, kūrimąsi. 

Dėl šios priežasties verslumas patraukė mokslininkų dėmesį (Reynolds, 1987; Zahara, 1999). 

Verslininkystė nuo senų laikų yra laikoma ekonomikos varomąja jėga, padedančia kiekvienai 

šaliai augti ir vystytis, pasiekti ekonominius rezultatus ir skirstyti šalis į besivystančias ir 

išsivysčiusias. Verslo samprata prasidėjo nuo produktų gamybos bei pardavimo ir išsivystė 

iki gerokai daugiau apimančios veiklos, į kurią įeina inovacijos, vertės kūrimas bei produktų 

eksportavimas (Laužikas et al., 2014). 

 Verslumo sąvoka kildinama iš anglų kalbos žodžio entrepreneurship, kurio reikšmė 

apima ne tik verslo kūrimą ir vystymą, bet ir verslaus žmogaus savybes bei organizacinį 

elgesį.  The New Shorter Oxfort English Dictionary ar Oxford Dictionary nurodo, jog angl. 

„entrepreneur“ – tai asmuo, kuris, imdamasis iniciatyvos bei prisiimdamas riziką, valdo 

verslą ar įmonę. Ši sąvoka Lietuvoje dažnai sulyginama su „verslininko“ sąvoka, kuri 

visuomenėje yra suprantama kaip verslininkystės centrinė ašis. Štai Dabartinės lietuvių 

kalbos žodyne „verslininkas“ apibūdinamas kaip „verslo žmogus; kas verčiasi (dirba) 

gaudamas užmokestį; kas verčiasi gavyba“. Akivaizdu, jog šios reikšmės pagal savo prasmę 

nėra sinonimai. Dėl šios priežasties lietuvių mokslininkai, nagrinėjantys šį vis populiarėjantį 

reiškinį, ėmė naudoti sąvoką antreprenerystė. Nepaisant to, jog Lietuvių kalbos žodynai 

nepateikia nė vienos antreprenerišką verslą atspindinčios sampratos, Lietuvos mokslo 

pasaulyje antreprenerystę mini ne vienas autorius. Stripeikio teigimu, ši sąvoka yra kiek 

platesnė, kadangi reiškiasi ne tik versle, bet ir kitose žmogaus veiklose. Antreprenerystė – tai 

individo ar organizacijos atsakas į greit kintančią aplinką, pasižymintis tam tikromis 

savybėmis, tokiomis kaip proaktyvumas, novatoriškumas, galimybių pastebėjimas ir 

išnaudojimas. Antrepreneris yra suprantamas kaip asmuo, nuolat ieškantis galimybių sparčiai 
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kintančioje aplinkoje, gebantis jas atpažinti bei įgyvendinti, inicijuodamas ir valdydamas 

pokyčius. Antreprenerystės sąvoka nesulyginama su verslininkystės sąvoka, tačiau dažnai 

vartojama kaip verslumo sąvokos sinonimas  (Laužikas et al., 2014). 

Verslumas, savo siauriausia prasme, apima idėjų generavimą ir fiksavimą, jų 

pavertimą produktais ar paslaugomis bei jų įvedimą į rinką (Johanson, 2001). Bareikienė, 

Lipsnis, Poškienė (2010) verslumu vadina „žmogaus savybę sujungti visus išteklius prekėms 

gaminti ir paslaugoms teikti, gebėjimą vadovauti, nebijoti rizikuoti, ieškoti naujovių“ (14 p.). 

Taip pat, pasak šių autorių, „verslus žmogus – tai siekiantis realizuoti savo svajones, 

nebijantis rizikos, atsakomybės ar nesėkmės, veiklus, mokantis bendrauti, siekiantis 

tobulėjimo žmogus.“ (53 p.). Lietuvos Ekonominio raštingumo ir verslumo ugdymo 

strategijoje (2004) verslumas įvardijamas kaip asmens mąstymo būdas ir asmeninės, 

socialinės, vadybinės bei asmeninės kompetencijos, leidžiančios turimas žinias pritaikyti savo 

kasdieniam gyvenimui. Pasak Ahmad, Hoffman (2007) verslumas, tai ne tik gebėjimų ir 

žmogaus asmeninių savybių raiška veikloje, leidžianti kurti ne tik ekonominę ir socialinę 

vertę, bet ir ekonominio vystymosi, užimtumo didinimo, inovacijų ir produktyvumo varomoji 

jėga. Hisrich, Peters ir Sheherd (2009) verslų žmogų apibūdino kaip rizikuoti nevengiantį, 

inovatyvias idėjas paverčiantį verslo procesu, generuojantį pelną per galimybių 

maksimizavimą ir socialinių bei ekonominių mechanizmų organizavimą  (Laužikas et al., 

2014). 

 Laužikas ir kt. (2014) atkreipia dėmesį, kad pastarąjį dešimtmetį išryškėjo tendencija, 

atskirianti verslumo sąvoką nuo naujo verslo įkūrimo – naujausi tyrimai atspindi šią 

tendenciją, pabrėždami verslumą kaip reiškinį, o ne smulkių verslininkų asmenybės bruožus 

ar psichologiją, kuriant ar valdant verslą. Shane ir Venkataraman (2000) teigia, jog siekiant 

verslumą apibūdinti susitelkus tik ties asmens savybėmis, susiaurinama verslumo reikšmė. 

Europos Komisija (2008, kaip cituojama Pasaulio Ekonomikos forume 2009), pateikė 

platesnį verslumo apibūdinimą: verslumas apima individo gebėjimą idėjas paversti veiksmu. Į 

tai įeina kūrybiškumas, inovatyvumas, ėmimasis apskaičiuotos rizikos; taip pat gebėjimas 

planuoti ir valdyti projektus. Tai apima visus žmones kasdieniame gyvenime namuose ir 

visuomenėje; leidžia darbuotojams geriau suvokti jų darbą ir geriau pasinaudoti galimybėmis 

bei suteikti pagrindą verslininkams, vykdantiems socialinę ar komercinę veiklą (p.18). Šis 

verslumo apibūdinimas apima platesnę reikšmę, individualų dalyvavimą ir verslo 

organizacijų formas. Šiame kontekste veslumas apima ne tik pelną generuojančias 

institucijas, bet ir socialines institucijas, remiančias žmonių gyvenimus, ir visą visuomenę. 

Tokiu būdu verslumas apima ne tik individą, siekiantį pradėti verslą, bet ir samdomus 
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darbuotojus, gebančius siekti ir išnaudoti galimybes pagerinti savo darbą ir darbo sąlygas. 

Visuomenės ir įvairių subjektų vaidmuo yra svarbus verslumo veiksnys (Laužikas et al., 

2014). 

Nacionalinėje jaunimo verslumo skatinimo programoje 2007-2011m. daug dėmesio 

skiriama verslumo kompetencijos ugdymui bendrojo lavinimo mokyklose. Šioje programoje 

išskiriami ir pateikiami pagrindiniai verslumo komponentai (žr. 1 lentelę). 

 

Lentelė 1 Pagrindiniai verslumo komponentai 

 

Vadybiniai 

įgūdžiai 

 

   Loginis mąstymas 

 

  Kritiškas požiūris  

 

  Pasverta rizika 

 

Prognozavimas, 

,,mąstymas” į 

priekį 

 

  Teorinės žinios, 

  praktiniai įgūdžiai 

 

  Savimotyvacija, 

  Savirealizacija 

  

  Sugebėjimas 

  „parduoti save“ 

 

 

Imlumas 

naujovėms 

 

                   VERSLUMAS 
 

  Pilietiškumas 

 

Aktyvus veikimas, 

aktyvi pozicija 

gyvenime 

 

  Gyvenimo būdas, 

  kai planuoji pats 

 

  Sugebėjimas 

  suburti žmones 

  bendrai veiklai 

 

   

Laiko planavimas 

Bendravimo 

menas – gali 

gauti naudos 

išlikdamas 

malonus kitiems 

 

    Pozityvus mąstymas – pozityvi reakcija 

    į nesėkmes, pasitikejimas savimi 

 

Sugebėjimas 

priimti 

sprendimus, 

greitų sprendimų 

priėmimas 

Šaltinis:  Laužikas et al., 2014. 

 

 

 Pasak Laužiko ir kt. (2014) šie komponentai - žmogaus savybės – vaidina didelę 

reikšmę, siekiant įgyvendinti savo tikslus. Pradedančiam verslininkui jo būsima veikla turėtų 

būti savirealizacijos, savimotyvacijos rezultatas. Gebėjimas prognozuoti, suburti žmones 

bendrai veiklai, vadybiniai įgūdžiai bei laiko planavimas yra sėkmingo verslo pagrindas. 

Kuriant verslą yra susiduriama su daugybe sunkumų, esant didelei konkurencijai, nuolat 

besikeičiant vartotojų poreikiams, verslininkas turi greitai reaguoti į vykstančius pokyčius 

rinkoje bei būti imlus naujovėms, priimti tinkamus sprendimus, gebėti „parduoti save“. 

Kuomet verslas klostosi, ne taip gerai, kaip planavo verslininkas, ypatingai svarbi pozityvi 
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reakcija į nesėkmes, aktyvus veikimas bei aktyvi pozicija gyvenime, sugebėjimas nenuleisti 

rankų ir, ištaisius padarytas klaidas, užimti stipresnę poziciją rinkoje (Laužikas et al., 2014). 

Daugelis autorių mokslinėje literatūroje pateikia gana skirtingus verslumo sąvokos 

apibrėžimus. Kaufmann ir Dant (1998)  suskirstė verslumo apibūdinimus į tris grupes (žr. 2 

lentelę). 

 

Lentelė 2 Verslumo apibrėžimų grupės 

 

Pabrėžiantys verslininkui 

būdingus charakterio 

bruožus ar savybes 

 Gebėjimas rizikuoti; 

 Lyderystė; 

 Motyvacija; 

 Gebėjimas spręsti problemas; 

 Kūrybingumas; 

 Gebėjimas priimti sprendimus. 

Susiję su verslininkystės 

procesu ir jo rezultatais 

 Naujų įmonių kūrimas; 

 Naujų gaminių ar analogų įdiegimas; 

 Inovatyvių, vertingų išteklių susiliejimas naujų pokyčių 

aplinkoje. 

Nukreipti į verslininko 

veiklą 

 Įsijungimas į naujas rinkas; 

 Rinkos deficito įveikimas; 

 Naujų vadovavimo stuktūrų kūrimas ir reorganizavimas; 

 Tiekimo šaltinių ir rinkos vietų paieška; 

 Į pelną orientuoto verslo  inicijavimas, palaikymas ir 

vystymas; 

 Poreikių tenkinimas; 

 Organizacijos valdymo kontrolė.  

Šaltinis: sudaryta pagal Kaufmann, Dant,  1998, p. 7 (cit. pgl.  Laužikas et al., 2014). 

 

 Atsižvelgiant į šiuos išskirtus bruožus, pastebima, jog verslumas yra asmeninių įgimtų 

ir įgytų savybių bei žinių, vystomos veiklos ir su ja susijusių procesų ir rezultatų visuma. 

Norint, kad žmogus  turėtų daugiau pasitikėjimo savimi, nebijotų rizikuoti, išdrįstų 

įgyvendinti savo idėjas, įgytų gebėjimų lengvai mokytis, įsisavinti žinias ir nuolat tobulėti 

šiandieniniame mūsų gyvenime, jam tūrėtų padėti nuo pat ankstyvos vaikystės tėvai ir jį 

ugdantys mokytojai (Laužikas et al., 2014). 

 

 

Verslumo veiksniai ir efektai 

 

Žinios, naujausios informacijos prieinamumas, įgūdžiai protingai naudotis turimais ištekliais 

tampa vienu svarbiausių veiksnių, didinančių Lietuvos žmonių verslumą. Šiandien Lietuvoje, 
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kaip ir kitose Europos Sąjungos šalyse, švietimas įgyvendinamas remiantis Europos 

Komisijos Lisabonoje 2002 m. priimtu Mokymosi visą gyvenimą memorandumu 

(Memorandumas..., 2003). Lietuvos Vyriausybė įgyvendina žinių visuomenės sukūrimo iki 

2010 m. programą. Jos tikslas – sukurti visuomenę, kuri gebėtų konkuruoti ir veiktų 

kompleksiškai bei iniciatyviai. Vis aktualesnis tampa žmonių specialybės žinių gilinimas, 

kitų profesijų mokymas (Laužikas et al., 2014). 

Žmogaus požiūris į verslumą stipriai priklauso nuo jo asmeninių savybių ir išsilavinimo 

(Borgia & Schoenfeld, 2005; Linan ir kt., 2006; Souitaris, Zerbinati & Al-Laham, 2007). 

Isaken (2006) pabrėžia, jog žmonės renkasi tarp dviejų karjeros alternatyvų – savęs 

įdarbinimo ir įsidarbinimo organizacijoje. Jų pasirinkimas priklauso ne tik nuo 

susiformavusio verslininko įvaizdžio visuomenėje, bet ir nuo jų asmeninių charakteristikų. 

Laužikas ir kt. (2014) teigia, kad verslumas dažniausiai apibūdinimas kaip 

iniciatyvumas, veiksnumas, nepriklausomybė ir novatoriškumas asmeniniame ir socialiniame 

gyvenime bei darbe. Be to, tai yra susiję su motyvacija ir pasiryžimu siekti tikslų – asmeninių 

ar bendrų ir (arba) darbo. Skiriamos trys pagrindinės veiksnių grupės, kuriomis remiamasi, 

aiškinant visuomenės požiūrį į verslumą: žmogaus požiūris (teigiamas/ neigiamas) į 

verslininko veiklą; visuomenės normos ir palaikymas; suvokiamos žmogaus galimybės ir 

turimi įgūdžiai užsiimti verslia veikla. Nustatant verslumo perspektyvų teorines galimybes 

paaiškėjo, kad verslumo skatinimui turi įtakos tokie veiksniai kaip kultūrinės ir socialinės 

normos, švietimas ir mokymas ir kt. (Linan ir kt., 2006). 

 Pasak Juozaitienės (2003), verslumas – tai sudėtinga savybė, kuri lemia 

verslininkystės gyvavimą ir yra daugiau kokybinė sugebėjimų ir savybių išraiška, būdinga 

atskiriems žmonėms, pasižymintiems aktyvumu, iniciatyva, žiniomis ir smalsumu, tvirta 

vidine motyvacija, polinkiu į naujoves, taupumu, galimybe rizikuoti. Bet kokiu atveju 

akcentuojamas žmogaus sugebėjimas organizuoti verslą, įgyvendinti inovacijas, rizikuoti 

savo turtu, siekiant pelno (Laužikas et al., 2014). 

Laužikas ir kt. (2014) teigia, kad nors verslumas dažnai suvokiamas kaip žmogaus 

savybių ir gebėjimų raiška veikloje, tačiau ne mažiau svarbūs ir išoriniai verslumą 

skatinantys veiksniai. Esant didesniems verslo užmojams, vieno asmens savybių, profesinių 

žinių bei patirties nepakanka. Verslas ir jo sistema egzistuoja tam tikroje aplinkoje, kurioje 

vyksta tam tikri procesai. Verslumas didele dalimi priklauso ir nuo to, kaip žmonės skatinami 

imtis verslo. Esminį poveikį verslui daro visuomenė, pasirinkdama, ką pirkti, kiek ji turi 

pinigų ir kaip reaguoja į vieną ar kitą verslą. Apibendrinant, galima išskirti dvi pagrindines 

verslumą sąlygojančių veiksnių grupes: vidinius ir išorinius veiksnius. Vidiniai verslumą 
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sąlygojantys veiksniai yra susiję su darbuotojo asmeninėmis savybėmis, motyvacija imtis 

verslo, turimomis žiniomis ir gebėjimais. Išoriniai veiksniai susiję su tam tikra aplinka: 

politine, socialine, teisine, ekonomine ir technologine. Šios aplinkos veikia verslą ir lemia jo 

pokyčius. Verslas tuo pačiu veikia aplinkas ir sąlygoja jų pokyčius. 1 paveiksle pavaizduota 

verslumą skatinančių veiksnių sistema (Laužikas et al., 2014). 

 

 

Paveikslas 1 Verslumą sąlygojančių veiksnių sistema  

Šaltinis: (Juozaitienė, 2003). 

Laužikas ir kt (2014) vidinius verslumą sąlygojančius veiksnius pirmiausia apibūdina 

kaip asmens savybes ir vidinę motyvaciją imtis verslo. Mokslinėje literatūroje verslumą 

sąlygojančias asmenines savybes analizavę mokslininkai išskiria šias esmines savybes: 

aktyvumas, atsakingumas, atkaklumas, ryžtingumas, darbštumas, taupumas, veiklumas, 

pasitikėjimas savimi, saviraiška, bendravimo veiksnys, polinkis naujovėms, imlumas 

informacijai, savimotyvacija, bendradarbiavimas, organizaciniai gebėjimai, gebėjimas 

vadovauti. Motyvaciją imtis verslo sąlygoja verslo iniciatyvos ir veiklos veiksniai. Pruskus 

(2003) išskiria labai įvairias paskatas, tokias kaip noras praturtėti, siekimas būti savarankišku, 

noras parodyti savo sugebėjimus, susikurti sau darbo vietą, įgyvendinti savo idėją, saviraiškos 

poreikis ir kt. Heeboll (1995) nurodo tokius veiksnius, kurie yra verslo iniciatorių motyvacija 

ir veiklos stimulai: stiprus poveikis laisvai daryti taip, kaip jis arba ji pati nori; džiaugsmas 

kurti; poreikis matyti konkrečius savo veiklos rezultatus; ekonominė nauda; nerimas dėl 

VERSLUMĄ SĄLYGOJANTYS VEIKSNIAI 

VIDINIAI 
VEIKSNIAI 

IŠORINIAI 
VEIKSNIAI 

Asmeninės savybės 

Verslo inicistyvos ir veiklos 
veiksniai 

Žinios ir įgūdžiai 

Ekonominiai 

Socialiniai 

Technologiniai 

Politiniai 

Teisiniai 
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dabartinio darbo; stimuliavimas, kai atliekamos rizikingos užduotys; asmuo, įsijautęs į 

verslininko vaidmenį; poreikis vadovauti kitiems; poreikis pačiam sau ir kitiems įrodyti savo 

išmanymą; potraukis dominuoti (Laužikas et al., 2014). 

Išorinė aplinka daro didelį poveikį konkrečiam verslui, bet verslas jos pakeisti negali, 

o gali tik prie jos prisiderinti. Dėl to palanki verslui aplinka, valstybės/savivaldybės parama, 

verslo informacijos centrų/verslo inkubatorių pagalba, verslininkystės skatinimas, teisinė 

verslininkų apsauga, informacijos sklaida apie konkretų verslą turi didelę įtaką verslumo 

veiksnių gerinimui (Laužikas et al., 2014). 

Verslumo masto vertinimas yra ne visada lengvai sprendžiama problema. Verslumo 

mastą priimta analizuoti keliais lygmenimis: šalies, konkrečios įmonės ir individo (Pruskus, 

2003). Visi šie lygmenys yra tiesiogiai priklausomi vienas nuo kito. Verslumui būdinga 

pasireiškimo formų įvairovė, kartais gali būti sunku vertinti, ar verslumui pasireikšti nėra 

palankių sąlygų, ar pati įmonė, asmuo neturi tam būtinų savybių. Laužiko ir kt. (2014) 

nuomone, nesant sukurtų palankių verslumą ir verslininkystę skatinančių sąlygų šalies lygiu 

yra sunku tikėtis, kad jos gyventojai, net ir turėdami verslumui būdingų asmeninių savybių, 

jas plačiai realizuos savo šalyje. Iš kitos pusės tenka pripažinti, kad sėkminga verslumą 

skatinanti politika neįmanoma be verslininkų, t. y. tų, kuriems yra būdingos įgimtos ir įgytos 

verslumui būdingos savybės. Analizuojant verslumo raišką bet kuriame lygyje, labai svarbu 

apibrėžti tam tikrus kriterijus, kurie tiesiogiai indikuotų apie verslumo pasireiškimo 

galimybes ir lygį. Tam, išanalizuotos mokslinės literatūros pagrindu, buvo sudarytas modelis 

verslumui vertinti (žr. 2 paveikslą). 
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Išorinės aplinkos vertinimas: 

- Politinė teisinė sistema; 

- Vartojimas, jo pokyčiai; 

- Infrastruktūra; 

- Rinkos sąlygos; 

- Išteklių pritraukimas. 

Vidinės aplinkos vertinimas: 

- veiklos iniciatyvos, naujų 

galimybių įsisavinimas; 

- technologijos, gamybiniai 

pajėgumai; 

- žinios ir įgūdžiai.  

Įmonės verslumo požymių vertinimas 

įmonės rezultatš 

Verslumo proceso vertinimo kriterijų 

nustatymas 

Verslumo procesas 

 

Paveikslas 2 Verslumo vertinimo modelis  

Šaltinis: Laužikas et al., 2014.  

 

Verslumo vertinimo modelis apima išorinės ir vidinės aplinkos vertinimą verslumo 

požiūriu. Vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiančių bet kurio tipo įmonės verslumą yra 

aktyvūs ir novatoriški vadovai, gebantys racionaliai ir strategiškai vertinti įmonės aplinką ir 

pastebėti jos teikiamas galimybes. Kitas ne mažiau reikšmingas veiksnys yra kvalifikuotas 

personalas, gebantis kūrybiškai ir nuosekliai įgyvendinti naujas idėjas. Akivaizdu, kad 

naujoms veikloms, iššūkiams realizuoti būtini finansiniai ištekliai ir vidaus techninė bazė. 

Išorinė aplinka apima tokius verslumą sąlygojančius veiksnius, kaip rinkos sąlygos 

(konkurencija, tiekėjų pasirinkimo galimybės), vartotojų paklausa, vartojimo pokyčiai 

(viešojo transporto atveju – gyventojų polinkis naudotis viešuoju transportu), valstybės ar 

savivaldybių įgyvendinama politika (teisinės verslumo skatinimo priemonės, ilgalaikių 

strategijų, plėtros krypčių nustatymas ir įgyvendinimas), infrastruktūra  (Laužikas et al., 

2014). 

Apibendrinant galima teigti, kad šiuolaikinėje mokslinėje literatūroje verslumas 

suprantamas kaip gebėjimas pastebėti ir įsisavinti naujas išorinės ir vidinės aplinkos 

teikiamas galimybes. Jis siejamas su iniciatyvumu, kūrybiškumu, novatoriškumu, rizikos 
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tolerancija. Verslumo literatūroje išskiriamos dvi pagrindinės verslumo požymių grupės. 

Išorinės aplinkos vertinimui naudojami tokie kriterijai kaip politinė teisinė sistema, 

vartojimas ir jo pokyčiai, infrastruktūra, galimybė pritraukti išteklius. Vidinė aplinka 

vertinama iniciatyvumo, gebėjimo įsisavinti galimybes bei panaudoti darbuotojų žinias ir 

patirtį, technologiniu - gamybiniu požiūriu (Laužikas et al., 2014). 

 

Verslumo ekonominė ir socialinė nauda 

 

Laužikas ir kt. (2014) pastebi, kad ekonomikos modernizavimo sistemoje verslios 

organizacijos yra efektyvesnės, jos numato palankias aplinkas verslo plėtrai, užtikrina verslo 

konkurencingumą. Verslių organizacijų vadovai suvokia darbuotojų inovatyvumą kaip vieną 

didžiausių vertybių ir sukuria palankią darbo aplinką, taip įgaudami konkurencinį pranašumą. 

Verslumas yra vienas iš pagrindinių šalies inovatyvumo, konkurencingumo ir ekonominės 

plėtros užtikrinimo veiksnių. Verslumas, kaip individo savybė, laikomas vienu iš svarbiausių 

sėkmės veiksnių versle, kuri verslui kuria pridėtinę vertę ir kelia šalies ekonomiką. Verslios 

organizacijos išsiskiria iš kitų įmonių gebėjimu pasinaudoti naujomis rinkos galimybėmis, 

pasitelkiant novatoriškas turimų išteklių kombinacijas ir taip įgyjant konkurencinį pranašumą 

ekonomikos nuosmukio laikotarpiu. Sukurti verslią organizacijos kultūrą yra nemažas iššūkis 

ir reikalauja iš vadovų tam tikrų sprendimų ir veiksmų. „Verslumas yra nuolat besikeičiantis 

fenomenas, kuris organizacijai teikia lankstumą ir pranašumą prieš organizacijas, kuriose šis 

reiškinys nėra pastebimas“ (Bagdanavičiūtė, 2012, p. 32). Akivaizdu, kad verslumas gali būti 

siejamas su ekonomine nauda, kuri įvardijama kaip gaunamas rezultatas, išreikštas pinigais 

(Vaitkevičius, Binkevičiūtė, 2007). Verslumo svarbą ekonominiu aspektu pažymi Vijeikis, 

Jelagaitė ir Lukoševičius (2012), kurie teigia, kad „šiuolaikinėje globalaus pasaulio 

visuomenėje individo verslumas siejamas su visos visuomenės pažanga ir jos narių gerovės 

augimu. Kuo visuomenė verslesnė, t. y., kuo daugiau individų užsiima verslu, sukuriamos 

tinkamesnės prielaidos pridėtinės vertės augimui, auga BVP, tenkantis vienam žmogui, 

geriau tenkinami individualūs žmogaus poreikiai“. Tačiau verslumas yra naudingas ne tik 

ekonomine, bet ir kitomis prasmėmis. Anot A. Župerkos ir E. Župerkienės (2012), verslumas 

yra svarbus šiuolaikinės visuomenės ekonominiuose, socialiniuose, psichologiniuose 

vystymosi procesuose (cit. pgl. Laužikas et al., 2014). 

Verslumas gali būti analizuojamas įvairiais lygmenimis. Pagal Snitką ir Gerdvilą 

(2001), verslumas gali būti analizuojamas individualiu, grupiniu, organizacijos ir visos 
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visuomenės lygmenimis. Kiekviename lygmenyje verslumo sėkmę lemia skirtingi veiksniai 

(žr. 3 lentelę).  

 

Lentelė 3 Verslumo sėkmės veiksniai skirtinguose lygmenyse 

 

Lygmuo Sėkmės veiksniai 

Individualus 
Išsilavinimas ir patirtis, savikontrolė, rizikos pažinimas, plati ir aiški verslo idėja 

ir asmeninės investicijos 

Grupinis - 

Organizacijos 

Efektyvus planavimas, bet dažnai detalus ir ilgas verslo plano ruošimas duoda 

blogesnę kokybę, todėl organizacijų lygiųjų sėkmė priklauso ir nuo nedidelių 

inovacinių įmonių atsiskyrimo bei jų laipsniško planingo augimo, atskirų 

darbuotojų aktyvumo ir vadovų kompetencijos, priimant ir įgyvendinant 

ekonominius sprendimus 

Visos 

visuomenės 

Vartotojų ir gamintojų santykiai, intelektinis kapitalas, turimų žinių lygis, 

darbuotojų apmokymo ir ugdymo lygis, garantuoti produktų bei paslaugų 

užsakymai, visuomeninių agentūrų tinklas, tinkamas valdymas valstybės lygiu 

Šaltinis: sudaryta pagal Snitka ir Gerdvila, 2001, p. 131 (cit. pgl. Laužikas et al., 2014). 

 

Snitka ir Gerdvila (2001) nenurodė grupiniame lygmenyje veikiančių sėkmės 

veiksnių, kas iškelia abejonių dėl šio lygmens įtraukimo į verslumo poveikio lygmenų 

klasifikaciją pagrįstumo. Visos visuomenės lygmuo gali būti vadinamas nacionaliniu, 

kadangi jis koncentruotas į aplinką vienoje valstybėje. Minėtos įžvalgos leidžia skirti tris 

pagrindinius verslumo ekonominės ir socialinės naudos lygmenis: individualų, organizacinį ir 

nacionalinį. Identifikavus verslumo naudos raiškos lygmenis, toliau galima analizuoti 

verslumo naudą kiekviename iš šių lygmenų (Laužikas et al., 2014). 

Individualusis lygmuo. Kaip nurodo Župerka ir Župerkienė (2012), „individo 

verslumas padeda suvokti ir įžvelgti naujas veiklos plėtros galimybes, taip puoselėjant 

visuomenės gerovę. Ekonominė, socialinė, psichologinė verslumo reikšmė, aktualizuoja 

individo verslumo ugdymo klausimą“ (Župerka, Župerkienė, 2012, p. 195). 

Laužikas ir kt. (2014) teigia, kad verslumas individualiame lygmenyje svarbus tuo, 

kad jis suteikia verslininkui sugebėjimą ne tik identifikuoti rinkos disbalansą, bet ir imtis 

veiksmų pelnui gauti iš šių „rinkos defektų“. Tokiu disbalansu gali būti naujų produktų 
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poreikis, nepasitenkinimas kokybe, kaina, paslaugų nebuvimas. Ypač pabrėžiama, kad 

išskirtinė verslininko savybė yra ta, kad jis sugeba teisingai numatyti, kurioje rinkos vietoje 

naujas disbalansas atsiras (Snitka, Gerdvila, 2001, p. 128).  

Pundzienė ir Duobienė (2006) atliko vadovų verslumo sąsajų su reakcija į 

organizacinius pokyčius empirinį tyrimą, kuriame dalyvavo 48 Vilniaus ir 31 Kauno 

organizacijų aukščiausiojo lygio vadovai. Dauguma organizacijų, kurias atstovavo 

respondentai, priklauso sparčiai besivystančiam privačiam informacinių technologijų 

sektoriui, o pokyčių svarba šioje verslo šakoje neabejotina. Autorių atlikto tyrimo rezultatai 

parodė, kad verslūs vadovai labiau linkę palaikyti pokyčius nei jiems priešintis. „Vadovui 

jaučiant didesnę savo įtaką pokyčių situacijoje, tikint, kad tik nuo jo paties priklauso veiklos 

efektyvumas ir efektyvus pokyčių diegimas, mažėja jo pasipriešinimas pokyčiams ir didėja 

pokyčių palaikymas“ (Pundzienė ir Duobienė, 2006, p. 98). 

Verslumas neabejotinai turi įtakos individo pasitenkinimui vykdoma veikla, pajamų 

pokyčiams, visuomenės pripažinimui bei bendruomenės problemų sprendimui. Tą įrodė 

Ramanauskienė ir Gargasas (2012), atlikę kaimo gyventojų verslumo tyrimą. Tyrimo, kurio 

metu buvo apklausti 472 kaimo gyventojai, rezultatai parodė, kad minėtus aspektus 

respondentai įvertino labai įvairiai (1 balas – labai prastai, 5 – labai gerai) (žr. 4 lentelę).   

 

Lentelė 4 Respondentų vertybinių orientacijų vertinimas ir jų rangavimas 

 

Vertinimo 

balai 

Pasitenkinimas 

vykdoma veikla 

Didelės ir 

stabilios pajamos 

Visuomenės 

pripažinimas 

Bendruomenės 

problemų 

sprendimas 

1 0 0 0 0 

2 0,8 0,0 4,2 4,2 

3 11,0 16,9 18,0 31,6 

4 45,8 56,8 40,7 44,9 

5 42,4 26,3 37,1 19,3 

Vidurkis 4,3 4,1 4,1 3,8 

Rangas 1 2 3 4 

Šaltinis: Ramanauskienė, Gargasas, 2012, p. 122 (cit. pgl. Laužikas et al., 2014). 
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Kaip rodo lentelėje pateikti tyrimo rezultatai, verslumas daro ypač teigiamą poveikį 

pasitenkinimui vykdoma veikla bei didelių ir stabilių pajamų užtikrinimui.  

Organizacinis lygmuo. Verslios organizacijos iš kitų išsiskiria savo gebėjimu 

pasinaudoti naujomis rinkos galimybėmis, pasitelkiant inovatyvias turimų išteklių 

kombinacijas ir taip įgyjant konkurencinį pranašumą (Alimienė, Kuvykaitė, 2006). Tai 

reiškia, kad verslumo nauda pasireiškia naujomis rinkos galimybėmis, naujomis išteklių 

kombinacijomis bei konkurenciniu pranašumu  (Laužikas et al., 2014). 

Vaitkevičius ir Binkevičiūtė (2007) tyrė verslios organizacijos strateginę vertę. 

Tyrimui atlikti taikytas atvejo analizės metodas. Tyrimui atrinkta viena apdailos medžiagų 

sektoriuje išsiskirianti įmonė, kurios ekonominiai rodikliai buvo lyginami su visos šakos. 

Atlikta tyrimo duomenų analizė parodė, kad verslios įmonės dauguma ekonominių rodiklių 

yra geresni nei kitų analizei pasirinktos šakos įmonių. Ypač išsiskyrė tie rodikliai, kurie 

užtikrina organizacijos lankstumą ir gebėjimą laviruoti pasirinktoje raidos kryptyje. Atvejo 

analizės rezultatai parodė tirtos įmonės konkurencingumą bei kitokį verslo stilių nei 

sektoriuje veikiančių tradicinių organizacijų. Visų pirma, paminėtina tai, kad įmonės grynasis 

pelningumas per metus padidėjo 4,03 karto, o sektoriaus grynasis pelningumas padidėjo 1,89 

karto. Tirtos įmonės bendrojo pelno augimo koeficientas per metus padidėjo 1,45 karto, kai 

tuo pačiu laikotarpiu sektoriaus reikšmė sumažėjo 0,33 karto. Tyrimo rezultatai parodė, kad 

verslios organizacijos pasižymi aukštesniu nei sektoriaus veiklos efektyvumu, didėjančiu 

likvidumu bei kur kas greičiau augančiu pelningumu. Taip pat nustatyta tendencija, kad 

verslios organizacijos pasižymi mažesniu įsipareigojimų laipsniu. Visi šie veiksniai rodo, kad 

verslios organizacijos strateginiu požiūriu yra pranašesnės nei tradicinės (Vaitkevičius, 

Binkevičiūtė, 2007, p. 537).  

Anot Haar ir White (2013), verslumo nauda organizacijai neabejotina, tačiau poveikis 

organizacijai gali priklausyti nuo informacinių technologijų taikymo. Autoriai ištyrė 158 

Naujosios Zelandijos įmones ir nustatė, kad tarp organizacijos verslumo ir darbuotojų 

lojalumo egzistuoja stiprus tiesioginis ryšys. Tačiau šis ryšys priklauso ir nuo informacinių 

technologijų taikymo (žr. 3 paveikslą).  
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Paveikslas 3 Darbuotojų lojalumo ir verslumo priklausomybė 

Šaltinis: Haar ir White, 2013, p. 118. (cit.pgl. Laužikas et al., 2014). 

 

Tose įmonėse, kuriose informacinės technologijos yra intensyviai taikomos, 

darbuotojai yra 10 proc. lojalesni negu tose, kuriose informacinės technologijos visiškai 

netaikomos arba taikomos neintensyviai (Laužikas et al., 2014). 

Valstybinis. Verslumas – tai ekonominio augimo prielaida. Verslumo ir ekonominio 

augimo ryšys pavaizduotas 4 paveiksle.  
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Paveikslas 4 Detalus verslumo ir ekonominio augimo modelis 

Šaltinis:Snitka ir Gerdvila, 2001, p. 128. 

 

Kaip pavaizduota paveiksle, socialinis, kultūrinis bei politinis kontekstas formuoja 

nacionalines sąlygas bei verslo plėtros sąlygas. Šios sąlygos lemia verslumo galimybes bei 

verslininko gebėjimus, kurių rezultatas yra verslo dinamika. Įmonių ir darbo vietų dinamika 

neabejotinai turi įtakos ekonominiam augimui šalyje. Šis ryšys buvo tirtas ir empiriškai. 

Stephens ir Partridge (2011) atliko verslumo ir ekonominio augimo tyrimą JAV. Remdamiesi 

nacionaliniais duomenimis, autoriai tyrė verslumo ir ekonominės plėtros ryšį. Verslumo 

apraiškomis autoriai traktavo laisvai samdomus darbuotojus bei smulkius verslus. Empirinio 

tyrimo rezultatai parodė, kad laisvai samdomų darbuotojų skaičius stipriai teigiamai 

koreliuoja su užimtumu bei pajamomis. Tai reiškia, kad pastangos ugdyti verslumą gali tapti 

reikšminga ekonominės plėtros strategijos dalimi (Laužikas et al., 2014). 

„Europos Komisija yra atkreipusi dėmesį, kad ekonomikos augimui užtikrinti būtina 

skatinti didesnę verslumo kultūros plėtrą, kuri skatintų atsirasti daugiau naujų bendrovių, 

daugiau novatorišką verslą pradėti linkusių verslininkų“ (Solnyškienienė, 2008, p. 699). 

Atsižvelgiant į nepakankamo verslumo pasekmes, galima teigti, kad aukštas verslumo lygis 

šalyje lemia šalies konkurencingumą. Tačiau šis ryšys aiškinamas labai įvairiai. Pasaulio 

ekonomikos forumo (angl. WorldEconomicForum) Pasaulinio konkurencingumo indekso 

Socialinis, 

kultūrinis, 

politinis 

kontekstas 

Nacionalinės 

sąlygos: atvirumas, 

vyriausybė, vadybos 

lygis, technologijų 

lygis, institucijos, 

infrastruktūra, 

finansų rinka, darbo 

rinka 

Verslumo 

galimybės: 

egzistuojančios, 

suvokiamos 

Verslumo plėtros sąlygos: finansai, 

vyriausybės politika, vyriausybinės 

programos, mokymas ir ugdymas, 

tyrimai ir technologijų perdavimas, 

juridinė infrastruktūra, vidaus rinkos 

atvirumas, priėjimas prie infrastruktūros, 

kultūrinės / socialinės normos 

Verslo dinamika 

(įmonių ir darbo 

vietos): 

susikūrimas, 

plėtra, 

užsidarymas  

Verslininko 

gebėjimai: įgūdžiai, 

motyvacija 

Ekonominis 

augimas: 

BVP, darbo 

vietos 
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sąraše pirmauja Suomija, Švedija bei Danija ir patenka tarp dešimties pačių 

konkurencingiausių pasaulio šalių. Tačiau nagrinėjant verslumo rodiklius, lyderiais laikytinos 

ne pačios konkurencingiausios šalys – Čekija, Lenkija, Graikija, Italija, Ispanija. Tai reiškia, 

kad ryšys tarp verslumo ir šalies konkurencingumo, kaip viešosios politikos rezultato, yra 

sudėtingesnis. Viena vertus, šiam rezultatui turi įtakos ne tik verslumas, bet nepalyginti 

daugiau veiksnių, o kita vertus, pats verslumas kaip socialinis ekonominis reiškinys 

traktuojamas pakankamai paviršutiniškai ir tiesmukiškai. Taigi ne bet koks verslumas 

prisideda prie ekonomikos augimo. Pavyzdžiui, Tailande, Peru, Kolumbijoje bendrasis 

verslumo rodiklis yra nuo 2 iki 3 kartų didesnis nei „verslumo ekonomikos“ šalyse – JAV, 

Izraelyje, Airijoje (Židonis, 2008, p. 8–12, cit.pgl. Laužikas et al., 2014). 

Verslumas neabejotinai yra šalies ekonominio konkurencingumo pagrindas (Židonis, 

2008; Moreno, Castillo ir Masere, 2010; Stephens ir Partridge, 2011). Verslumo įtaka 

konkurencingumui neabejojama regioniniame lygmenyje. Tą nustatė Vaznonis ir Čiūtaitė 

(2010). Anot autorių, kaimo vietovių ekonominis konkurencingumas neatsiejamas nuo 

verslumo: siekiant stiprinti kaimo vietovių ekonominį konkurencingumą būtina 

įvairiausiomis priemonėmis skatinti vietos gyventojų verslumą. Kaimo gyventojų verslumas 

ne tik padeda įgyvendinti individualius verslo tikslus, bet ir nukreipia vietos gyventojus bei 

organizacijas aktyviai veiklai, siekiant užsibrėžtų tikslų. Ekonominis konkurencingumas 

kaimo vietovėse gali būti didinamas per išorinę paramą verslumui ugdyti ir bendruomenių 

kaimo vietovėse kūrimąsi. Kaimo vietovėse sukūrus palankią aplinką verslui, ugdant kaimo 

gyventojų gebėjimus, skatinant kaimo gyventojų iniciatyvas, galima garantuoti kaimo 

vietovių ekonominį konkurencingumą (žr. 5 paveikslą).  
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Paveikslas 5 Verslumo ir kaimo vietovių ekonominio konkurencingumo ryšys 

Šaltinis:Vaznonis, Čiūtaitė, 2010, p. 184.  

Apibendrinant ekonominės ir socialinės naudos analizę, galima teigti, kad verslumo 

reiškinio nauda abejonių nekelia individualiame, organizaciniame bei nacionaliniame 

lygmenyse (Laužikas et al., 2014). 

 

Intraverslumo samprata 

 

 

Verslumas yra plačiai analizuojamas aspektas modernios ekonomikos teorijose. 

Daugelis neoklasikinės teorijos atstovų analizuoja problematiką, susijusią su ryšiu tarp 

racionalaus sprendimų priėmimo proceso valdymo ir verslumo veiklų koordinavimo, 

novatoriškų idėjų, rizikos ir neapibrėžtumo valdymo (Barreto, 1989). Verslūs individai yra 

aprašomi kaip toleruojantys riziką (Cantillon, 1755; Knight, 1921), sujungiantys 

produktyvumo veiksnius (Say, 1803) ar koordinuojantys inovacinius procesus (Schumpeter, 

1942).  

Pasauliniuose (Gartner, 1990; Stevenson & Jarillo, 1990; Pavia, 1991; Minniti & 

Bygrave, 1999; Shane & Venkataraman, 2000; Busenitz et al., 2003; Acs & Varga, 2005; 

Veciana, 2007 ir kiti) bei Lietuvos tyrimuose (Stačiokas, 1995; Lydeka, 1996; Melnikas, 

2001; Baršauskas, 2002; Strazdienė & Garalis, 2006; Kriščiūnas & Greblikaite, 2007; 

Duobienė & Pundzienė, 2007 ir kiti) verslumas nagrinėjamas trimis lygmenimis: individų, 
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organizacijų ir makro. Apžvelgus mokslinę literatūrą, galima pabrėžti, jog verslumas 

daugiausiai tiriamas organizaciniu lygmeniu.  

Pastaraisiais dešimtmečiais padaugėjo tyrimų, kurie analizuoja verslumą organizacijų 

viduje (Pinchot, 1985; Kanter, 1988; Kao, 1991; Lumpkin and Dess, 1996; Crant, 2000; 

Shane, 2003; Lumpkin, 2007; Parker & Collins, 2010). Šis fenomenas yra vadinamas 

“organizaciniu verslumu”, “naujų verslų kūrimu organizacijų viduje”, “intraverslumu”. 

Intraverslumas yra specifinė verslumo rūšis, kuri siejasi su darbuotojų iniciatyva imtis naujų 

verslo veiklų organizacijų viduje.  

Sharma & Chrisman (1999) bei Antoncic & Hisrich (2003) identifikuoja skirtumą tarp 

intraverslumo ir organizacinio verslumo. Organizacinis verslumas yra tiriamas organizaciniu 

lygmeniu, tuo tarpu intraverslumas – individualiu lygmeniu. Organizacinis verslumas yra 

siejamas su “iš viršaus į apačią” sprendimų priėmimo procesu, t.y. verslo strategijomis, 

orientuotomis į darbuotojų iniciatyvų ir pastangų diegti naujoves bei vystyti naujas verslo 

idėjas skatinimą. Tuo tarpu, intraverslumas yra siejamas su “iš apačios į viršų” sprendimų 

priėmimo procesu, t.y. proaktyvia darbuotojų iniciatyva diegti naujoves bei vystyti naujas 

verslo idėjas. 

Iki šiol mokslinėje literatūroje verslumą skirtingose šalyse analizuojančios studijos 

(Arenius & Minniti, 2005; Bowen & De Clercq, 2008; Koellinger, 2008; Stephan & Uhlaner, 

2010; Wennekers, Van Stel, Thurik & Reynolds 2005) ir intraverslumą skirtingose šalyse 

nagrinėjančios studijos (Pinchot, 1985; Kanter, 1988; Lumpkin & Dess, 1996; Kuratko, 

2007) buvo atliekamos atskirai.  

Verslumas plėtojamas ne uždaroje erdvėje ir dažniau apibrėžiamas kaip veikla, 

organizuojama visuomenėje ir priklausoma nuo toje visuomenėje susiformavusių sąlygų. 

Vienos sąlygos verslumą skatina, kitos – žlugdo (Morrison 2000; Shane 1992, 1993). 

Visuomenėje susiklosčiusios sąlygos verslumui yra pamatinės sąlygos pradėti ar nepradėti 

verslą. Šios pamatinės sąlygos gali būti paveiktos valdžios institucijų įsikišimo per įvairias 

politikas ir programas (Schøtt and Jensen 2008). Kai kurios pamatinės sąlygos sutinkamos 

pačioje kultūroje, vertybėse ir intelektiniame kapitale. Socialinės institucijos atsakingos už 

dar vienos grupės sąlygų formavimą per įvairius susitarimus, taisykles, resursų paskirstymą 

ar rinkų reguliavimą. 

Šiandien intraverslumas užima vis svarbesnę poziciją kaip gyvybiškai svarbus 

išlikimo ir plėtros elementas organizacijose. Minėtas terminas mokslinėje literatūroje 

traktuotinas kaip verslių sumanymų plėtojimas kompanijos viduje (Sathe, 2003; Thornberry, 

2002; Ferreira, 2002; Scheepers, 2009; Gautam, 1997; Ulijn et. al., 2004; Maier et.al., 2011; 
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Antoncic, 2007; Ahmad et. al. 2011, 2012; Nicolaidis et. al. 2011; Bosma et. al. 2010; Cohen 

et. al., 2002; Möllers, 2008). Vertinant intraverslumą kaip konkurencingumo įrankį, 

pabrėžtinas inovacijų reikšmingumas, o intraverslininkų ir/ ar verslininkų sukuriamos „naujos 

kombinacijos“ sukuria pridėtinę vertę ne tik organizacijoms, bet ir nacionalinei ekonomikai.  

Intraveslumo nauda gali būti apibrėžiama kaip organizacijos plėtra ar 

makroekonominė evoliucija (Merrill et al. 2008). Organizacijų lymeniu galima išskirti tris 

dimensijas, kurios apima organizacinius, elgsenos bei aplinkos intraverslumo veiksnius, kurių 

mastą ir lygį apsprendžia būtent kultūrinės ir socialinės normos. Būtent todėl tokios 

intraverslumo naudos kaip nauja verslo strategija, pasitenkinimas veikla, naujos rinkos, 

pelnas, konkurencingumas, naujos prekės, paslaugos ir procesai, sukurti ar patobulinti (žr. 6 

paveikslą).

 

Paveikslas 6 Ryšys tarp sąlygų intraverslumui ir skurtų rezultatų. 

 

Šaltinis: parengta autorių, remiantis: Karimi, A. et al. (2011); Ahmad, N. H. et al. (2012); 

Van der Meer, Arthur R. F. (2011); Alipour et al. (2011). 

 

Detaliau nagrinėjant socialinių ir kultūrinių normų poveikio intraverslumui 

dimensijas, VU TVM tyrėjų komanda, remdamasi tyrimo rezultatais identifikuoja tokias 
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nacionalinio lygio socialinių ir kultūrinių normų įtakos intraverslumui sferas kaip verslininkų 

socialinis įvaizdis, socialiniai santykiai visuomenėje ar neapibrėžtumo vengimas. Tarp mikro 

lygio efektų identifikuoti rizikos valdymas, esamų ir buvusių kolegų įdarbinimas versliose 

veiklose, darbdavio informacinių technologijų naudojimas ar novatoriškų idėjų kūrimo ir 

komercializavimo procesai. Taip pat pabrėžiama požiūrio į individualią ir organizacinę 

karjerą (verslių darbuotojų ir verslininko karjerų) svarba. Ateities tyrimuose verta panagrinėti 

lietuvių gyventojų ir tyrime dalyvavusių ekspertų nuostatas apie individualią ir organizacinę 

karjerą. Verslių darbuotojų (angl. intrapreneur) ir verslininkų (angl. entrepreneur) karjeros 

analizė galėtų būti naudojama kaip profesinės karjeros pavyzdys, iliustracija, o vertinamos 

nuostatos dėl naujos ir biurokratinės karjeros vystymo ir analizuojamas verslininkų ir verslių 

darbuotojų įvaizdis Lietuvoje padėtų geriau suvokti verslumo ir intraverslumo procesus 

Lietuvoje.  

Verslumas gali būti apibrėžiamas kaip bet koks individo, grupės asmenų ar jau 

egzistuojančios kompanijos mėginimas kurti ir plėtoti verslą ar įmonę (Reynolds, 2005). 

GEM tyrimai daugiausia orientuoti į individų veiklą ir elgseną. Tiriamas ne tik požiūris, bet ir 

veiklos bei motyvai pradėti verslą. Socialinis verslininkų įvaizdis skatina į verslumą 

orientuotos finansinės ir komercinės infrastruktūros kūrimą. Įvaizdį formuoja daugybė 

suinteresuotų pusių: nuo pažįstamų verslininkų iki švietimo organizacijų ar žiniasklaidos. 

Galiausiai, visa visuomenė dalyvauja verslumo procesuose. Siekiant tikslesnio verslumo ir 

intraverslumo dinamikos stebėjimo, reikia įvertinti tiek šalies politinį ir ekonominį, tiek 

sociokultūrinį kontekstą, kuris per požiūrį, verslias veiklas, siekius, organizacinę kultūrą, 

vadybos tradicijas, darbuotojų verslias iniciatyvas kuria socialinę ir ekonominę vertę bei 

inovacijas šaliai ir organizacijai. 
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Paveikslas 7 Konceptualus tyrimo modelis, apjungiantis verslumo ir intraverslumo tyrimus skirtingose 

šalyse. 

 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis: GEM, 2011, Karimi, A. et al. (2011); Ahmad, N. H. et 

al. (2012); Van der Meer, Arthur R. F. (2011); Alipour et al. (2011). 

 

Baumol (1990) identifikuoja gan ilgą intraverslumo procesą veikiančių institucinių 

veiksnių sąrašą: dalis jų susijusių su kultūra ir vertybėmis, darbo kultūra, valdymo 

tradicijomis, kitos – su socialinėmis ir sveikatos garantijomis ar bedarbystės išmokomis. 

Rezultatai pasiskirsto netolygiai tarp skirtingų šalių. Šiaurės valstybėse institucinis kontekstas 

pasižymi dažnesnėmis darbuotojų versliomis veiklomis nei savarankiško verslo kūrimo 

iniciatyvomis. Maža procentinė dalis plėtojančių verslą dėl būtinybės Šiaurės šalyse yra 

susijusi su demokratinio socialinės gerovės modelio dominavimu. Kultūrinės Hofstede 

dimensijos (vyriškumas/ moteriškumas, individualizmas/ kolektyvizmas, galių skirtumų 

toleravimas, neapibrėžtumo vengimas ir orientacija į trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus) 

neginčytinai veikia šalies verslumo ir intraverslumo sistemą, bet daug aspektų nepatenka į šių 

kultūrinių dimensijų poveikio sritis ir reikalauja detalesnės analizės Lietuvos lygiu, gautus 

rezultatus lyginant su kitų šalių rezultatais. 
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Paveikslas 8 Kultūrinių ir socialinių normų poveikis intraverslumui. 

 

Šaltinis: parengta autorių, remiantis GEM, Lietuva (2011) 

 

 

Verslumo ir intraverslumo sąvokų raida
1
 

  

 

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 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). 

                                                 
1
 Skyrius parengtas pagal LAUŽIKAS, M., VAIGINIENĖ, E., MILIŪTĖ, A., VARNIENĖ, S., DAILYDAITĖ, S., 

JAKIMAVIČIUS, T. Lietuvos verslumo stebėsenos tyrimo rezultatai: 2012. Studija. Vilnius: Vilniaus 

universiteto Tarptautinio verslo mokykla, 2013. ISSN 2335-2051. P. 7 – 11. 
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Casson, Yeung, Basu et al (2008) 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 9 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, 

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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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).  

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 5 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. 
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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.  

 

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.  
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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
2
 

 

Jakimavičius ir Laužikas (2013) argumentuoja, jog antreprenerystę 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 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 

                                                 
2
 Skyrius parengtas pagal LAUŽIKAS, M., VAIGINIENĖ, E., MILIŪTĖ, A., VARNIENĖ, S., DAILYDAITĖ, S., 

JAKIMAVIČIUS, T. Lietuvos verslumo stebėsenos tyrimo rezultatai: 2012. Studija. Vilnius: Vilniaus 

universiteto Tarptautinio verslo mokykla, 2013. ISSN 2335-2051. P. 11-19. 
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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 entreprenerio?  

2. Kokiose sąlygose atsiskleidžia intrapreneriai? 

3. Kas stabdo vidinį verslumą didelėse kompanijose? (Bouchard ir Basso, 2011). 

Šių klausimų kilmę Laužikas ir kt. (2013) aiškina 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, intraprenerystė išsiskiria 

keliais strategiškai svarbiais aspektais:  

1. Inovacijos 

2. Rizika 

3. Proaktyvumas (Katz ir Shepherd, 2004). 
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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). 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 10 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) (Laužikas et al., 

2013). 

 

Moksliniai 

tyrimai 

Etapai: 
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2. Technologinė
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3. 

Planavimas 
4. 

  

1. 

2. 

  5
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Pirminės investicijos 

 

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

naudinga įtraukti ir tradicinio vadybininko charakteristikas. 6 lentelėje šie skirtumai išrūšiuoti 

pagal įvairius motyvacinius kriterijus, darančius didesnę ar mažesnę įtaką asmens karjeros 

pasirinkimams. 

Lentelė 6 Entreprenerio, 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 
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Laužikas ir kt. (2013), apibendrindami visų trijų tipų savybes, išdėstytas 6 lentelėje, 

atkreipia dėmesį į jų skirtingumą. 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 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 11 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. 
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Darbuotojas  
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Įmonės kultūra 
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11 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, 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). 

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). 
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Lentelė 7 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, 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 8 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, 

Empirinė analizė remiasi 

verslumo kursais bei 

mokymo programomis, 

kurios teikiamos 

universitetuose. 

Informacija remiasi 

akademinių metų 2003-

2004 ir 2009-2010 

Tikslas – šio darbo 

tikslas yra pateikti 

esamos padėties ir 

verslumo ugdymo 

raidos Italijos 

universitetuose analizę 

ir aptarti, ar studijos ir 

mokymo programos 

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 

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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2010m. duomenimis.  atitinka verslumo 

gebėjimų paklausą. 

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, 

Marija Jesselyn Co 

ir Bruce Mitchell, 

2006m.  

Apklausa elektroniniu paštu 

buvo atlikta Pietų Afrikos 

aukštosiose mokyklose. 

Respondentai – 

akademiniai darbuotojai, 

kurie dalyvauja mokymo ir 

verslumo tyrimo procese. 

Taip pat jie turėjo 

priklausyti Afrikos (Aces) 

organizacijai. 

Šiame darbe siekiama 

įvertinti verslumo 

ugdymo švietime 

būklę, nustatyti 

verslumo svarbą Pietų 

Afrikos aukštojo 

mokslo institucijose ir 

pasiūlyti 

rekomendacijas, kaip 

pagerinti pasirengimą, 

plėtojant šią sritį. 

Rezultatai rodo, kad verslumo 

ugdymas Pietų Afrikoje yra 

vystymosi stadijoje.  

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 

Tyrimas atliktas atsitiktinės 

atrankos būdu. Jame 

dalyvavo ketvirto kurso 

Tyrimo tikslas yra 

ištirti studentų 

verslumo profilį 

T-testų rezultatai parodė, kad 

tolerancija ir pasitikėjimas 

savimi svarbesni versliems 
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universiteto 

studentų, Yonca 

Gurol ir Nuray 

Atsan, 2006m. 

studentai iš dviejų Turkijos 

universitetų, tyrime buvo 

taikoma lyginamoji analizė. 

Turkijos 

universitetuose. Atlikti 

studentų orientuotų į 

verslą vertinimą ir 

palyginti su studentais, 

nesidominčiais verslu. 

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. 

 

2. INOVACIJŲ SAMPRATA, 
KLASIFIKAVIMAS IR JŲ POVEIKIS 
VERSLO PLĖTRAI 

Inovacijų samprata ir klasifikavimas 
Terminas „inovacija“ yra kildinamas iš XV amžiuje Vidurio Prancūzijoje vartoto 

žodžio „inovacyon“, kuris, verčiant iš prancūzų kalbos pažodžiui, reiškia „atnaujinimas“ arba 

„naujo pavidalo suteikimas esančiam daiktui“. Mokslinėje literatūroje galima rasti ne vieną 

skirtingą žodžio „inovacija“ apibrėžimą. Skirtingi autoriai pateikia išsamius ir 

apibendrinančius, o kartais visai trumpus šio žodžio apibrėžimus. Apskritai inovacijų sąvoka 

yra labai plati, aiškinama nevienareikšmiškai, nes ji naudojama labai skirtingoms  mokslo, 

ekonomikos bei meno sritims. 

Anot R. Dapkaus (2006), kartais apibūdinat konkrečias inovacijas kalbama tik apie 

naujus produktus ar naujas paslaugas. Knygos „Inovacijų ekonomika“ autoriaus nuomone, 

tokia inovacijos sąvoka yra pernelyg susiaurinta. Žinoma, jog tikrai didelė dalis inovacijų – 

tai sėkmingi išradimai, kurie vėliau pritaikomi naujų produktų ar paslaugų kūrime. Dažnai 

produktai yra patobulinami, atsižvelgiant į naujus poreikius, jiems surandamos visiškai 

naujos rinkos. Taigi, naujos rinkos, bei nauji darbo metodai taip pat yra inovacijos. S. 
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Valentinavičius (2011) pastebi, jog visuomenėje ir populiariuosiuose straipsniuose gan dažnai 

painiojamos sąvokos „naujovė“ ir „inovacija“. Ši interpretacija nėra tiksli, nes inovacija 

turėtų būti suprantama, kaip procesas, o naujovė – kaip to proceso rezultatas. Tai gali būti 

naujas produktas, technologija, būdas ar metodas. Taip pat artimos išradimo ir inovacijos 

sąvokos. Jų semantinės reikšmės susipynę, tačiau nėra tapačios. Inovacijos sąvoka apima 

idėjos įgyvendinimą, kai idėja paverčiama naudingu produktu ar paslauga. Taigi, išradimas 

tampa inovacija tik tada, kai yra sėkmingai realizuotas.  

Pasak J. Audvydo (2004), T. Parsono ir R. K. Mertono struktūrinio funkcionalizmo 

teorijoje apie inovacijas kalbama kaip apie individualaus veikimo prisitaikymo procesą, 

atsižvelgiant į pakitusias arba konfliktines aplinkos sąlygas, iškilusias visuomenės vidaus 

problemas.  

Tarptautinių žodžių žodyne žodis inovacija (lot. innovatio – atnaujinimas): 

naujas dalykas, naujovė; naujovės įgyvendinimas. Nagrinėjant inovacijos sąvoką, 

akcentuojamas įgyvendinimo aspektas; inovacija turi būti apčiuopiama, tačiau jos reikšmė ar 

nauda ne visada pamatuojama. Pradėjus nagrinėti literatūrą bei įvairius mokslinius 

straipsnius, pastebima, jog skiriasi ne tik inovacijų sąvokos, bet ir skirtingi pjūviai, kuriais 

apibrėžiami įvairūs inovacijų tipai. Tai paskatina kiek įmanoma plačiau apžvelgti visus tipus, 

kuriuos išskiria skirtingi autoriai (Coccia, 2006).  

 Inovacijos tiek mokslo, tiek verslo pasaulyje – daugelio aukštinamas dalykas. 

Nesvarbu ar tai naujas renginys ar naujas procesas, kuris padeda verslui sutaupyti pinigų ir 

laiko resursų, ar nauja paslauga. Inovacijos vartotojus pasiekia įvairiomis formomis ir daro 

įtaką gyvenimui įvairiais būdais. Pagal apibrėžimą visos inovacijos turi savyje naujovės 

elementą, reiškiantį, kad jos skiriasi nuo to kas jau egzistavo prieš tai, tačiau inovacijos 

apibrėžia daug skirtingų dalykų, kuriuos mokslininkai įvairiai klasifikuoja ar skirsto į tipus.  

 Dažnai sutinkamas klasifikavimo požymis, išskiriantis vietą, kurioje ta 

inovacija taikoma: produkte, paslaugoje ar procese. Produkto inovacija - tai komercinis naujo 

produkto vartotojams pasiūlymas (Schumpeter 1934). Paslaugos inovacija - tai komercinis 

naujos paslaugos vartotojui pasiūlymas. Proceso inovacija yra susijusiu su nauju būdu, kaip 

sukurti ar komercializuoti produktus ar paslaugas (Chandy, 2010). Analizuojant atskirus 

elementus, galima inovacijas klasifikuoti taip: gamybos inovacija - specifinio produkto 

sukūrimas arba tobulinimas; paslaugos inovacija - naujos paslaugos pasiūlymas rinkai arba 

jau esamos paslaugos patobulinimas; proceso inovacija - naujų veiklos organizavimo būdų 

suradimas ir išteklių panaudojimo patobulinimas produktų ar paslaugų kūrimo procese; 

vadybos inovacija - naujų verslo išteklių valdymo būdų sukūrimas (Gerguri ir Ramandi, 
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2011). Nagrinėjant inovacijas, svarbiausia pabrėžti, kad tai yra procesas, kur idėjos bei žinios 

yra paverčiamos naujais produktais ar paslaugomis. Itin svarbus žodis yra procesas, nes 

dažnai inovacijos yra siejamos su naujovėmis, kurios jau yra įgijusios formą ar pavidalą, 

kuris gali būti apčiuopiamas visuomenės, todėl svarbu akcentuoti veiksmą, reikalingą, kad 

idėja pavirstų inovacija. Joseph Schumpeter (1934) inovacijas apibūdina kaip veiksmą, kuris 

veda link naujo gamybos būdo, naujo produkto. Inovacijos procesas, pasak autoriaus, yra 

suskirstytas į kelis žingsnius:  

a) Naujo produkto pasiūlymas: verslininkas turi pasiūlyti naują produktą, kuris 

yra lengvai parduodamas rinkoje ir kurio pakaitalų nėra rinkoje.  

b) Naujo gamybos metodo pasiūlymas:  inovacija turi pasiūlyti naują gamybos 

būdą, schemą, kuri padidina pagamintų produktų kiekį, pasitelkiant esamus išteklius, 

sumažina vieneto gamybos kaštus, panaudoja naujas žaliavas esamų produktų gamyboje.  

c) Naujų rinkų sukūrimas: inovacijos gali paskatinti pardavimus naujose 

regionuose ir padidinti klientų kiekį.  

d) Tinkamų neapdribtų žaliavų šaltinių suradimas: žaliavų tiekėjas gali siūlyti 

prastą neapdirbtų žaliavų kokybę arba pakelti reikiamų žaliavų kainą, kas galiausiai darytų 

įtaką produkto kokybei arba kainai, todėl verslininkas tūrėtų rasti reikalingų išteklių šaltinį 

tinkamą naujo produkto gamybai.  

e) Naujos organizacijos sukūrimas pramonės šakoje: Schumpeter (1934) šį 

žingsnį apibūdina kaip verslininko įėjimą į monopolinę rinką, kurioje prie štai nebuvo jokios 

konkurencijos, arba situaciją kai enterpreneris sukuria sąlygas užimti monopolijos poziciją. 

Lionnet (2003) apibūdina inovaciją kaip procesą, kur nauja idėja pasiekia etapą, kuriame ji 

pradeda generuoti pinigus. Tai dinamiškas techninis, ekonominis ir socialinis procesas, kuris 

apjungia žmones su skirtingomis pasaulėžiūromis, skirtingomis įžvalgomis ir skirtinga 

motyvacija. Gerguri ir Ramadani (2011) teigia, jog inovacija yra procesas, kuris sukuria 

naują produktą ar paslaugą, naują technologinį procesą, naują organizaciją, arba patobulina 

jau egzistuojantį produktą ar paslaugą, egzistuojantį procesą ar egzistuojančią organizaciją 

(Gerguri ir Ramadani, 2011). 

 Dažniausiai pasitaikantys inovacijų tipai yra du: radikalios ir inkrementinės. 

Radikali inovacija sutelkia dėmesį į produktus, paslaugas ar procesus, kurie pasižymi 

unikaliomis savybėmis, tuo tarpu inkrementinės inovacijos sutelktos į kaštų mažinimo ar 

savybių patobulinimo jau egzistuojančiuose produktuose, paslaugose ar procesuose. Pasak 

Drucker (1993), yra keturi esminiai inovacijų tipai:  
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a) Inkrementinės inovacijos - sugebėjimas padidinti jau turimo dalyko gamybos 

išeigą, tuo pačiu pasiekiant geresnius rezultatus; 

  b) Pridėtinės inovacijos - pagerintas turimų išteklių panaudojimo efektyvumas, 

pavyzdžiui, produktų linijų praplėtimas. Tačiau tokio tipo inovacijos beveik niekada neturi 

būti traktuojamos kaip aukščiausios svarbos. Pasinaudojant tokio tipo inovacijomis, reiktų 

atkreipti dėmesį į riziką, kuri tūrėtų būti maža, o ištekliai reikalingi tokios inovacijos 

įgyvendinimui neturėtų būti paimti iš proveržio ar papildančių vienas kitą galimybių;  

c) Papildančiosios inovacijos – keičia verslo struktūrą ir taip pat siūlo ką nors 

naują; 

d) Proveržio inovacijos – perskirsto verslo pamatus, sukurdamos naujas rinkas 

ir uždarbio galimybes (Gerguri ir Ramadani, 2011). 

Joseph Alois Schumpeter (1934) analizės raktinis žodis inovacija paskatino 

dešimtmečius kitų mokslininkų tyrimų ir naujų teorijų kūrimąsi. Kadangi J. Schumpeter yra 

laikomas inovacijos teorijos tėvu. Autorius inovacijos procesą padalina į keturis etapus 

(dimensijas): išradimas, inovacija, paplitimas ir imitacija, verslininką patalpindamas į visų šių 

procesų vidurį.  

 Išradimas ir inovacija šiame modelyje turi ne tokį didelį ekonominį poveikį, 

paplitimas ir imitacija yra tie dalykai kurie iš tikrųjų paskatina ekonomikos plėtrą tuo 

momentu, kai naujovė tampa žinoma, ir ekonomikos dalyviai įvertina naujas galimybes bei 

pradeda jomis naudotis (Steliana, 2011) 

 Svarbus pjūvinis inovacijų aspektas – intensyvumas arba išskyrimas, ar tai 

inkrementė (nuosaiki) ar radikali inovacija. Inkrementinės inovacijos atsiranda nuolat 

industrijoje ar paslaugoje, tačiau dažnai skiriasi tokių inovacijų atsiradimo dažnumas laiko ir 

industrijos atžvilgiu. Inkrementinės inovacijos dažnai gali atsirasti ne dėl formalių tyrimų ar 

plėtros, o kaip išradimų ar patobulinimų, kartais net vartotojų iniciatyvų dėka. Daug 

empirinių studijų rodo, kad nuosaikiosios inovacijos yra labai svarbios, didinant našumą 

visuose gamybos etapuose. Tokio tipo inovacijos taipogi yra labai svarbios tęstiniame 

laikotarpyje po radikalių inovacijų įvedimo, nes padeda pakelti radikalių inovacijų našumą 

bei pagerinti paslaugų bei produktų kūrimo efektyvumą. Nors inkrementinių inovacijų 

sudėtinis efektas yra labai svarbus produktyvumo didinime, nei viena atskira inkrementinė 

inovacija neturi didelio efekto, todėl dažnai šios inovacijos gali įvykti nepastebėtos ir 

neaprašytos. Jų efektas yra pastebimas pastovaus produktyvumo augime, kuris atsispindi 

sąnaudų bei pagamintos produkcijos lentelėse, keliančių efektyvumo rodiklius produktams 

bei paslaugoms (Coccia, 2006). 



46 

 

 Radikaliosios inovacijos jokiu būdu nėra tęstinis procesas, o jų atsiradimas yra 

susijęs su tikslinga tiriamąja veikla kompanijoje, universitete ar valstybinėje laboratorijoje. 

Tokios inovacijos yra netolygiai pasiskirsčiusios sektorių ir laiko prasme. Freeman ir Satoe 

(1987) tyrimai nepalaiko Mensch (1979) nuomonės, kad radikaliųjų inovacijų atsiradimas yra 

ypatingai koncentruotas gilios recesijos perioduose. Tačiau šių autorių nuomonės sutampa, 

kalbant apie tai, jog radikaliosios inovacijos potencialiai gali veikti kaip tramplynas naujų 

rinkų kūrimuisi, arba kitais atvejai dideliais patobulėjimais kainos ir kokybės santykyje tarp 

jau egzistuojančių produktų. Per dešimtmečius atsiradusios radikaliosios inovacijos, tokios 

kaip nailonas ar kontraceptinės piliulės sukėlė dramatišką efektą, tačiau ekonominiu požiūriu 

jų poveikis yra ganėtinai mažas ir lokalus; išskyrus tuos atvejus kai susikuria visas radikalių 

inovacijų klasteris, kuris sukuria visiškai naują industrijos ir paslaugų sektorių, (pvz., 

sintetinių medžiagų industrija) (Crabtree ir Miller, 1992). 

Inovacijų klasifikavimas padeda suvokti ir įvertinti inovacijas sistemiškai. 

Kompleksinis mąstymas padeda formuoti inovacijų valdymo metodus bei algoritmus. Taip 

pat suteikia galimybę numatyti tikslines inovacijų nišas visuminėje veikloje, apimančioje 

smulkaus ir vidutinio verslo sferą“ (Melnikas ir kt., 2000). 

 Vienas iš inovacijų klasifikavimo būdų yra klasifikavimas pagal inovacijų 

turinį. Šiuo būdu inovacijos skirstomos į keturias skirtingas grupes. Tai yra: produkto, 

technologines, socialines ir kompleksines (Ališauskas ir kt., 2000). Produkto inovacijos yra 

orientuotos į naujų produktų sukūrimą, gaminimą bei naudojimą, arba jau egzistuojančio 

produkto patobulinimą. Tai gali būti gamybos priemonės, vartojimo reikmenys, taip pat 

materialiniai ar intelektiniai produktai (Strazdas ir kt., 2003). Technologinės inovacijos 

nukreiptos į naujų technologijų sukūrimą ir taikymą įvairiose veiklos sferose. Taip pat gali 

būti tobulinamos jau egzistuojančios technologijos, pavyzdžiui telefonai ar kompiuteriai. 

Socialinių inovacijų sritis yra naujų ar patobulintų ekonominių, valdymo, organizacinių ir 

kitų struktūrų bei formų sukūrimas ir diegimas įvairiose veiklos sferose (Dapkus, 2006). Na, 

o kompleksinių inovacijų prasmė yra  produktų, technologijų ir socialinių inovacijų 

sintezuotas kompleksas (Melnikas ir kt., 2000). 

 Antrasis inovacijų klasifikavimo būdas – pagal inovacijos įgyvendinimo lygį. 

Inovacijos suskirstomos į tipus pagal tai, kokią auditoriją jos pasiekia. Pagal tai nusakoma 

inovacijos reikšmė. Įgyvendinimo sudėtingumas skiriasi priklausomai nuo grupės, į kurią 

inovacija orientuota. Tokiu būdu jos padalinamos į šešias skirtingas grupes (Dapkus, 2006). 

 Pirmoji grupė pagal inovacijų įgyvendinimo lygį yra orientuota į atskirą 

individą – žmogų. Antroji – į įmones, įstaigas ar institucijos tipo organizacijas. Trečioji 
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paliečia ūkio šakas ar kita veikla pasižyminčio sektoriaus tipo organizacijas. Ketvirtoji 

orientuota į visuomenę ir valstybę. Penktoji apibrėžia inovacijas kaip veikiančias 

ekosistemas, o paskutinioji apibrėžia pasaulinio lygio inovacijas. 

 Trijų autorių, K. Ališausko, H. Karpavičiaus ir J. Šeputienės knygoje 

„Inovacijos ir projektai“ (2005) teigiama, kad inovacijos reikšmingumo mastams didelę 

reikšmę turi jos diegimo aplinkos pasirinkimas. Tačiau kartais nutinka ir taip, kad sėkmingos 

inovacijos įmonėje pasiekia ir visiškai naujas rinkas ar net pasiekia kitas valstybes. Tad 

galima teigti, kad į atskirą individą orientuota inovacija galėtų paveikti ir visą pasaulį.  

 Inovacijos pagal įgyvendinimo mąstą skirstomos į vienkartines ir daugkartines 

inovacijas. Vienkartinių inovacijų prasmė yra įgyvendinimas vieną kartą. Tokios inovacijos 

neturi tęstinumo, tačiau sukelia didžiulius pokyčius moksle, technologijose ar net pramonės 

rinkos struktūroje. Sėkmingas vienkartinės inovacijos įgyvendinimas, atsižvelgiant į visišką 

jos naujumą rinkoje, reikalauja greito organizacijos, kurioje ji yra įgyvendinama, mokymosi, 

taip pat puikaus informacijos sklaidos tinklo, pasiekiančio vartotojus (Financial Times 

Lexicon, 2011). 

 Vienkartinės inovacijos sutrikdo nusistovėjusią rutiną, taip pat gali reikalauti 

pajėgumų perskirstymo, ar net visiško įmonės veiksmų modelio pakeitimo. Atitinkamai seka 

daugybė pasikeitimų. Taip pat vienkartinė inovacija kaip pažanga gali būti perduodama iš 

vienos  įmonės į kitą. Nors vienkartinė inovacija priklauso skirstymui pagal įgyvendinimo 

mastą, ji dar vadinama sinonimu radikaliajai inovacijai, kuri priskiriama klasifikacijai pagal 

inovacijų naujumo lygį. 

 Daugkartinių inovacijų prasmė yra įgyvendinimas keletą ir daugiau kartų 

(Strazdas ir kt., 2003). Daugkartinė inovacija dar apibūdinama kaip galimybė sujungti veiklos 

efektyvumą ir strateginį lankstumą. Dar daugkartinė inovacija apibrėžiama kaip daugkartinis, 

laipsniškas, besitęsiantis gerinimas, bei egzistuojančių paslaugų ar produktų stiprinimas. 

Daugkartinė inovacija dažniausiai nei kardinaliai pakeičia pramonės dinamikos, nei 

reikalauja vartotojų įpročių pakeitimo. Klasifikuojant inovacijas pagal naujumo laipsnį, jos 

dar skirstomos į radikalias ir modifikuojančias. Modifikuojančios inovacijos skirtos gerinti ir 

papildyti, užtikrinti tobulėjimą esamomis priemonėmis, prisitaikant prie besikeičiančių 

visuomenės poreikių (Dapkus, 2006). Šios inovacijos naudojasi jau egzistuojančiomis 

paslaugomis ar produktais, kad sukurtų naujus. Modifikuojančios inovacijos pasižymi 

produktų, paslaugų ar procesų tobulinimu, pritaikant juos naujiems tikslams įgyvendinti. 

 Inovacijos pagal savo ypatybes yra skirstomos į dvi grupes – tai vidaus 

organizacinės ir tarporganizacinės inovacijos. Vidaus organizacinės inovacijos yra nukreiptos 
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į inovacijos įgyvendinimo proceso organizavimą tik vienoje organizacijoje. Čia kalbama apie 

kūrimo, diegimo ir plėtros procesus (Strazdas ir kt., 2003). Vidaus organizacinės inovacijos 

daro įtaką verslo praktikoms ir organizaciniams metodams, taip pat keičia vidines praktikas 

darbo įmonėje. Šios inovacijos kuria vidinius įmonės pokyčius.  

 Randami skirtingi vidaus organizacinės inovacijos apibrėžimai. Vienas jų 

apibrėžia vidaus organizacinę inovaciją kaip pokyčių įmonėje pradžią, nulemtą strateginių 

vadybos pakitimų. Bendrąja prasme tai yra vidinės organizacinės inovacijos terminas, 

bylojantis apie idėjos arba elgsenos, kuri yra nauja konkrečiai įmonei, sukūrimą arba rėmimą. 

Šio pobūdžio inovacijas taip pat galima apibrėžti kaip įmonės viduje sugeneruotas arba 

pasiskolintas idėjas, susijusias su produktų, mechanizmų, įrenginių, raidos, strategijos, 

programinių įdiegimų, aptarnavimo gerinimu. 

 Tarporganizacinės inovacijos prasmė – inovacijos įgyvendinimo proceso atskirų 

funkcijų paskirstymas tarp įvairių organizacijų (Strazdas ir kt., 2003). Tai gali būti mokslinių 

tyrimų institutai, sveikatos apsaugos įmonės, konstravimo biurai, parduotuvės ar kitos 

įmonės. Tarporganizacinės inovacijos tuo pat metu įgyvendinamos kelete organizacijų ar net 

didesnėje įmonių ar organizacijų grupėje. 

 Dar vienas būdas klasifikuoti inovacijas yra skirstyti jas pagal inovacijų pobūdį. 

Taip inovacijos dalinamos į dvi grupes. Tai kiekybinės ir kokybinės inovacijos. Kiekybinės 

inovacijos yra nukreiptos į našumo gerinimą bei gamybos apimčių didinimą. Kiekybinių 

inovacijų pagrindinis tikslas – kiekybinių aspektų didinimas (Dapkus, 2006). 

 Tuo tarpu kokybinės inovacijos terminas apibrėžia gamybos, valdymo ir kitų 

sričių įmonėje ar organizacijoje gerinimą. Šie tipai yra labai susiję. Paprastai gerėjanti darbo, 

gamybos ar valdymo kokybė suteikia galimybę organizacijos plėtrai, todėl daro tiesioginę 

įtaką ir kiekybei. Tad apibrėžiant inovacijas pagal jų pobūdį iš esmės yra svarbu pirminė 

intencija, inovacijos veikimo kryptis – kokybė ar kiekybė. 

 Pagal inovacinės veiklos galutinį rezultatą inovacijos yra skirstomos į penkis 

skirtingus segmentus: fundamentalines, eksperimentines, bazines, difuzines ir sąlygines 

inovacijas. Visos šios inovacijos nukreiptos į galutinį produktą ar paslaugą, .Fundamentalinės 

inovacinės  veiklos galutinis rezultatas yra mokslinė teorija, pateikta rašytine forma (Dapkus, 

2006). Tokio tipo inovacija pasižymi atitolusiu nuo kitų inovacijų ir itin toli pažengusiu 

inovacinės veiklos organizavimu. Profesorius sociologas Frank Elwell (2013) teigia, jog 

fundamentalinė inovacija - tai revoliucionari idėja, atradimas ar išradimas, kuris atveria kelią 

kitoms inovacijoms, ar net keičia visą sociokultūrinę sistemą. Puikiausi tokios inovacijos 

pavyzdžiai yra garo variklio ar penicilino atradimas. 
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 Eksperimentinės inovacinės veiklos galutinis produktas yra sukuriamas, 

remiantis moksline teorija. Toks produktas yra eksperimentinis, kuriamas kaip pavyzdys. Tai 

gali būti technika, technologinė linija ir t.t. Tuo tarpu bazinės inovacinės veiklos galutinis 

rezultatas yra sukurto eksperimentinio produkto pavyzdžio naudojimas masinei gamybai 

konkrečioje organizacijoje pirmą kartą (Strazdas ir kt., 2003). Difuzinės inovacijos kryptis 

yra jau gaminamo produkto gamybinės patirties masinei prekybai konkrečioje organizacijoje 

ar tam tikrame regione, pasižyminčiame išskirtine specifika, pritaikymas. Sąlyginė inovacija 

nuo difuzinės skiriasi tuo, jog sąlyginės inovacinės veiklos galutinis rezultatas yra gamyboje 

jau egzistuojančio produkto tam tikros dalies modernizavimas ir atnaujinimas. To pasekmė 

yra visai naujas ar tiesiog panašus produktas, turintis besiskiriančias technines 

charakteristikas (Strazdas ir kt., 2003). 

 Pagal inovacijų poveikį, inovacijos skirstomos į keturias grupes. Kiekviena jų 

apibrėžia inovacijas pagal sritį, kuriai yra daroma įtaka. Poveikio prasme inovacijos 

skirstomos į ekonominį, socialinį, ekologinį ir kompleksinį poveikį darančias inovacijas 

(Dapkus, 2006). 

 Ekonominio poveikio inovacijoms būdingas didėjantis darbo našumas, augantis 

pelnas, gerėjantys eksporto rodikliai bei mažėjančios sąnaudos. Socialinio inovacijų poveikio 

tikslas – mažėjantis nedarbo lygis, gerėjančios socialinės paslaugos, taip pat mažėjanti 

atskirtis tarp skirtingų visuomenės sluoksnių. Socialinės inovacijos yra nukreiptos į naujų 

idėjų, koncepcijų ir organizavimo būdų įgyvendinimą, sprendžiant socialines ir ekonomes 

problemas, tenkinant įvairaus pobūdžio socialinius poreikius. Ekologinio poveikio inovacijos 

turi prasmę, kuomet mažinama aplinkos tarša bei sprendžiamos kitos ekologinės problemos. 

Kompleksinio poveikio inovacijos sujungia visas tris prieš tai minėtas inovacijas – 

ekonominę, socialinę ir ekologinę (Socialinių inovacijų institutas, 2012). 

Inovacijos aukštųjų technologijų sektoriuje. Bene dažniausiai aukštųjų 

technologijų kompanijos įsivaizduojamos kaip novatoriškiausios, kurios kiekvieną dieną 

rinkai bando pasiūlyti naują ir analogų neturintį produktą ar paslaugą. Neatsižvelgiant į tai, 

kokiame pramonės sektoriuje įmonė veikia, inovacijoms kurti reikalingi tyrimai. Aukštųjų 

technologijų įmonės yra dažnai formuojamos ir transformuojamos technologinių naujovių 

dėka, kurios atveria naujų rinkų galimybes. Radikalios technologinės inovacijos yra itin 

svarbios aukštųjų technologijų įmonių sėkmei. Labai svarbios yra technologinės inovacijos, 

kurios sukuria stiprų konkurencinį pranašumą. Dažnai tokios technologinės inovacijos yra 

sunkai prieinamos dėl patentų ir dėl specifinių žinių, kurios yra reikalingos, siekiant 

pasinaudoti tomis inovacijomis. Įmonės turinčios tokią patentais paremtą protekciją ar 
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natūralų žinių pranašumą dažnai gali turėti didesnę grąžą, tol kol konkuruojančios toje srityje 

įmonės jas pasiveja arba pralenkia pritaikiusios dar labiau pažengusias technologijas (Darby, 

2004). 

Tyrimai ir plėtra arba R&D ir inovacijos užima pagrindinį vaidmenį, kai 

kalbama apie aukštųjų technologijų pramonės šakas. Įmonės gebėjimas išgyventi aukštųjų 

technologijų sektoriuje dažnai priklauso nuo jos gebėjimo inovuoti arba imituoti naujausius 

produktus; aukštųjų technologijų įmonės turi kurti rinkoje realizuojamus produktus (Brendzit, 

2006). Kituose šaltiniuose taip pat akcentuojama, jog inovacijos yra kritinis konkuravimo 

aspektas, kalbant apie aukštųjų technologijų pramonės šakas. Tokios pramonės šakos yra 

priklausomos nuo mokslo ir technologijų, įmonės tokiose šakose yra priverstos pastoviai 

rinkai siūlyti naujoves ir gebėti prisitaikyti prie pastoviai kintančių vartotojų poreikių. 

Negebėjimas inovuoti reikštų, jog įmonė privalo palikti pramonės šaką. Kalbant apie 

aukštosioms technologijoms mažiau imlias pramonės šakas, vartotojai ten nėra tokie reiklūs 

naujovėms, ir konkurencingumas nėra paremtas naujovėmis, todėl galima teigti, jog 

inovatyvumas yra naudingesnis aukštųjų technologijų įmonėms ir sektoriams. Taip pat 

greitesnis aukštųjų technologijų įmonių pajamų augimas padeda šiam sektoriui greičiau 

pasiekti kaštų sumažėjimą dėl didesnių apimčių (Kirca ir Rubera, 2012).  

 Dažnai buvo daroma prielaida, jog didelės kompanijos turi didesnį potencialą 

siūlyti naujus produktus ir kurti inovacijas nei mažos firmos. Tai kyla iš didesnių resursų 

galimybių, kuriais disponuoja didesnės kompanijos, ir iš didesnio stambių kompanijų 

produktyvumo, disponuojant tais resursais (Clarke, 1979). Nors daugelis empirinių tyrimų 

parodo, jog yra teigiama koreliacija tarp įmonės dydžio ir tikimybės tai įmonei būti 

įsitraukusiai į inovacijų kūrimo veiklą, pvz., tyrimų ir plėtros, yra įrodymų, ypač tarp Europos 

sąjungos šalių, kad mažos mokslo ir technologijų įmonės investuoja santykinai daugiau į 

tyrimus ir plėtrą ar kitas inovacines veiklas nei didesni toje pačioje srityje veikiantys 

konkurentai (Sjoholm ir Lundil, 2010). Sparčiu inovacijų diegimu pasižyminčios pramonės 

šakos yra apibūdinamos kaip pramonės šakos, kuriose apstu naujų technologijų įmonių. 

Tokios įmonės yra paremtos vidiniais ir išoriniais tyrimais ir plėtra (Brendzit, 2006). 

 Australijos aukštųjų technologijų rinkoje dominuoja, vertinant pagal pasaulinį 

standartą, santykinai mažos įmonės. Nors ir yra žinomi didelių kompanijų pranašumai, 

kuriant inovacijas, taip pat žinoma, jog įmonių dydžio svarbumą svyruoja priklausomai nuo 

sektoriaus ir nuo inovacijų, taikomų tame sektoriuje, tipų. Taigi, santykinai nedidelis 

Australijos aukštųjų technologijų įmonių dydis nebūtinai reiškia jų negebėjimą kurti 

inovacijas aukštųjų technologijų sektoriuje. Priešingai, šie faktai  teigia, jog galima tikėtis, 
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kad Australijos įmonės gali sėkmingai inovuoti tuose technologijų sektoriuose ir inovacijų 

tipuose, kuriuose investicijų kiekis sėkmingų inovacijų kūrimo procesui yra santykinai mažas 

(Clarke, 1979).  

Apžvelgiant Vokietijos aukštųjų technologijų sektorių, galima jį bandyti 

klasifikuoti į du tipus: mokslo „stumiamas“, rinkos novatorių „stumiamas“. Mokslu paremti 

sektoriai, kaip antai biotechnologijos, yra paremti rinkos poreikiu, kuris tiksliai nurodo 

užduotį, ir tada resursai būna naudojami tai užduočiai įgyvendinti ir taip pat plečiamos 

mokslinių žinių ribos. Pavyzdžiui, vaistai nuo vėžio, kurie veikia tam tikrą geną. Užduotis 

konkreti, labai apibrėžtas rezultatas; aiškiai žinoma, kuri sritis reikalauja inovacijų, kur 

stokojama mokslinių žinių. Mokslu paremti sektoriai naudojasi laboratorijose sukurtais 

moksliniais išradimais tam, kad galėtų rinkai pasiūlyti produktų inovacijas. Rinkos pionierių, 

novatorių sektorius, kaip kad kompiuterinių technologijų, turi pagrindines mokslines žinias, 

tačiau nėra apibrėžtos rinkos ribos; yra technologija, tačiau dar nėra būdo, kaip ją 

komerciškai pritaikyti rinkoje. Rinkos pionierių inovacijos dažniausiai susiduria ne su 

nežinojimo, kur ir kaip pritaikyti technologijas ir inovacijas, o su kliūtimi, kaip tas 

technologijas ir inovacijas paversti komerciškai pelningomis. Nors tyrimai ir plėtra yra svarbi 

kiekvienos inovacijomis paremtos įmonės veikloje, tačiau svarbu turimas technologijas 

paversti pelningais verslo modeliais (Lether, 2005). 

Daugeliu atvejų yra nesuderinamumas tarp inovacijų technologijų mokslinėje 

aplinkoje ir jų komercinio pritaikymo. Dažnai tai galima sumažinti arba panaikinti „start-

up“ (startuolių) pagalba, nes toks būdas perkelia tyrimų rezultatus į rinkos produktus. Todėl 

jie labai svarbūs inovacijų ir ekonominio augimo procesuose, ypatingai start-up svarbūs 

aukštųjų technologijų sektoriuose, kaip pavyzdžiui nanotechnologijų, kur yra didelis 

komercinio augimo potencialas (Lether, 2005). Nors dažnai yra kalbama apie produktų 

inovacijų mokymosi svarbą, tačiau yra praleidžiama mokymosi kontekstas ir jam priskiriama 

vertė. Toliau trumpai apžvelgiami du išorinio mokymosi aspektai: techninis ir 

administracinis. Rezultatai tyrimų, atliktų Kinijoje 183 aukštųjų technologijų įmonėse rodo, 

jog tiek techninis, tiek administracinis mokymasis skatina radikalias inovacijas. Taip pat šio 

mokymosi efektas pozityviai veikia du išorinius veiksnius, kurie dažnai liečia radikalias 

inovacijas: technologinę turbulenciją ir konkurencingumo intensyvumą. Technologinis 

intensyvumas sumažina techninio mokymosi efektingumą, tačiau išauga administracinio 

mokymosi efektyvumas. Priešingai veikia konkurencingumo intensyvumas, kuris skatina 

technologinį tobulėjimą, tačiau riboja administracinį (Ortega-Argiles ir kt., 2009). 
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Inovacijos Europos Sąjungos valstybėse 

 

Europos Sąjungos dokumentuose dažnai apibrėžiami kelis inovacijų tipai: 

produktų inovacijos, proceso inovacijos, organizacinės/vadybinės inovacijos ir marketingo 

inovacijos. Dar galime išskirti absoliučias inovacijas, tokios inovacijos apibrėžiamos, kaip 

visiškos naujovės, atnešančios naujas sprendimo galimybes globaliu mastu, jei ta inovacija 

skirta tik tam tikrai įmonei ar sektoriui, bet jau yra žinoma kažkur kitur, ją vadina 

imituojančia inovacija. Toks platus ir moksliškas apibrėžimas parodo, koks dėmesys yra 

skiriamas inovacijoms Europos Sąjungoje ir kaip plačiai tai bandoma suvokti. Matome, kad 

inovacijos tampa visų pokyčių varomąja dalimi, įtraukiant pokyčius regioniniu mastu. 

Inovacijos turi būti visose regioninėse strategijose, prioritetuose ir veiklose. Regioninių 

inovacijų strategijos yra skirtos koordinuoti regionų priimamus veiksmus tokiu būdu, kad jie 

skatintų inovacijų augimą (Sitek, 2012). 

 Nepaisant regioninės svarbos, generuojant inovacijas, svarbiausias veiksnys yra 

verslas. Mažam ir vidutiniam verslui yra priskiriamos įmonės nuo 0 iki 249 darbuotojų, tokio 

tipo įmonės yra bene svarbiausias valstybės ekonominio augimo, darbo vietų kūrimo ir 

inovacijų diegimo variklis. Todėl būtent tokios įmonės yra dažnas valstybių taikinys, diegiant 

įvairią plėtros ir konkurencingumo paramą. Smulkus ir vidutinis verslas atstovauja 98% visų 

Europos įmonių ir generuoja dvi trečiąsias darbo vietų, tačiau smulkus ir vidutinis verslas 

dažnai neišvengia problemų, kurios atsiranda dėl informacijos asimetriškumo ar moralinės 

grėsmės. Kai problema yra informacijos simetriškumas, dažnai iškyla sunkumai dėl 

finansavimo pritraukimo, taip pat sumažėja technologinių bei organizacinių inovacijų 

įdiegimo galimybės. Dėl didelės rizikos, investuojant į mažas ir vidutines įmones, investicijų 

teikėjai iškelia griežtus reikalavimus ir sąlygas, siekiant užtikrinti savo investicijų saugumą, 

tačiau tai apriboja įmonių galimybes skolintis ir taip plėsti savo veiklą bei siūlyti naujoves ir 

inovacijas. 

 Atsižvelgiant į išvardintus faktorius dažna Europos valstybė yra sukūrusi 

programą, skirtą tokių įmonių veiklai remti ir konkurencijai skatinti. Šalių įsikišimas į 

smulkių ir vidutinių įmonių veiklą yra pateisintas dideliu šių įmonių indeliu į šalies 

ekonomiką ir taip pat identifikuojant, su kokiomis problemomis tokio tipo įmonės susiduria. 

Tokių programų esmė yra skatinti smulkaus ir vidutinio verslo augimą ir konkurencingumą 

(Romero-Martinez, 2010). 

 Europos Sąjungos vaidmuo socialiniame ir ekonominiame kontekste vis auga, 

taip pat tai daro įtaką ir technologinei bei ekonominei pažangai globalesniu mastu. Svarbu yra 
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suvokti, koks inovacijų potencialas ir jo plėtojimo galimybės slypi Europos Sąjungoje ir rasti 

būdus kaip tai plėtoti. Svarbu prabrėžti, jog inovacijų potencialas yra minimas kaip globalius 

pokyčius skatinantis veiksnys, o tai reiškia, kad gebėjimai visavertiškai įvertinti šį potencialą 

ir galimybes yra svarbus, vertinant ateities strategijas ir politikas Europos sąjungoje.  

 Europos Sąjungos inovacijų potencialo sąvoka gali būti apibrėžta taip: Europos 

Sąjungos inovacijų potencialas – tai Europos Sąjungos sistemoje sukaupta visuma galimybių, 

skirtų inicijuoti, skleisti ir įgyvendinti įvairaus pobūdžio socialines, ekonomines ir 

technologines inovacijas, reikšmingas reaguojant į naujus iššūkius ir reikalavimus, 

pasireiškiančius globalioje aplinkoje (Melnikas, 2008). Apžvelgiant inovacijų vaidmenį 

Europos Sąjungoje, matoma, jog būtent šiam tobulėjimo aspektui iš tiesų yra skiriamas 

didelis dėmesys. 

 

Socialinės inovacijos samprata 

 

Bet kuri inovacija reiškia sėkmingą naujų idėjų pritaikymą ekonominiais ir 

socialiniais tikslais. Inovacija visuomenės ir individo poreikius patenkina naujais išradingais 

problemų sprendimo būdais. Phills, Deiglmeier ir Miller (2008) pabrėžia, kad tie patys 

faktoriai būdingi bet kokiai sėkmingai inovacijai, taip pat būdingi ir socialinei. Jų teigimu 

inovacija yra procesas, produktas ar idėja, lemiama technologinių, ekonominių ar socialinių 

faktorių. Inovacijos procesas sukuria tam tikrus išradimus ar produktus. Sėkminga inovacija 

turi sukurti maksimalią naudą ir vertę, taip pat turi veikti gerais sklaidos kanalais, kuriais 

inovacija galėtų pasiekti kuo daugiau individų (Phills ir kt., 2010). 

 A. K. Gupta, P. E. Tesluk ir M. S. Taylor (2007),  apibendrina Drucker, 

Schumpeter ir Van de Van teiginius, argumentuodami, jog būtų sunku įsivaizduoti ką nors 

artimesnio visuomenei už inovaciją.
 
Kiekvienas prisitaikymas prie evoliucinių ar revoliucinių 

pokyčių pats savaime reikalauja inovacijos. Taip pat labai svarbu tai, jog inovacija niekuomet 

nevyksta vakuuminėje aplinkoje. Inovacijos aplinka gal būti šalis, industrija, visuomenė, 

organizacija, institucija ar atskira individų grupė. Tuo tarpu uždaroms sistemoms inovacijos 

nėra reikalingos. Tik tuomet, kai sistema yra atvira, ji tampa neįprastų naujovių subjektu 

išorinėje aplinkoje (Simon 1947, Thompson 1967). Štai tie pokyčiai, kurie sukelia iš dalies 

valdomus ir nevaldomus adaptacijos procesus, vėliau vadinami inovacijomis. Atsižvelgiant į 

šias tezes galima manyti, jog inovacija yra dviem lygiais veikiantis fenomenalus reiškinys. 

Pirmiausia, ji veikia konkretų subjektą. Tai gali būti asmuo, komanda ar visa organizacija. 

Antra, per šį subjektą inovacija pasiekia ir platesnes auditorijas, jo aplinkoje.
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 Frank Pot ir Fietje Vaas (2008) teigimu, socialinė inovacija yra dalis proceso ir 

produkto inovacijos. Ji susijusi su industrinių santykių realizavimu ir žmogiškųjų išteklių 

vadyba. Autoriai išskiria keturias priežastis, dėl kurių socialinė inovacija tampa išskirtinai 

svarbi. Pirmiausia yra siekiama padidinti darbo produktyvumą, palaikyti bendrą gerovės lygį, 

gerinti socialinės apsaugos sritį, atsižvengiant į bendrą populiacijos senėjimą. Daugelyje šalių 

atvirai kalbama apie kolektyvinio darbo našumo didinimą. Stengiamasi rasti balansą tarp 

sunkesnio darbo, ilgesnių darbo valandų ir naujesnių, gerinančių darbo našumą, metodų.  

 Antroji socialinių inovacijų svarbos priežastis yra vis didėjantis poreikis 

panaudoti jau sukauptus įgūdžius bei galimybė kurti naujus, auginant darbuotojų 

kompetencijas, siekiant padidinti darbo jėgos potencialą, sukuriant kuo didesnę pridėtinę 

vertę (Frank Pot ir Fietje Vaas, 2008). Būtent ši pridėtinė vertė ir tampa svarbiausia 

konkurencingos ir žiniomis grįstos ekonomikos dalimi. Europos Sąjunga atkreipia dėmesį į 

poreikį skatinti specifinių gebėjimų ir įgūdžių darbuotojų rengimą aukštos kvalifikacijos 

reikalaujančioms pozicijoms užimti. Tokie specialistai turėtų prisidėti prie bendros 

darbuotojų gerovės, aukštos kokybės paslaugų ir produktų tobulinimo, didinant bendrą 

įmonių našumą, skatinant inovacijas. Tokiu būdu sukuriamas savotiškas savaeigis 

„mechanizmas“, skatinantis, prižiūrintis ir tobulinantis pats save ir darantis įtaką visai rinkai. 

Po Lisabonos strategijos pakeitimų 2005 m. suformuluota pagrindinė užduotis: skatinti 

stipresnį ilgalaikį augimą ir sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų. 

 Trečioji priežastis – įmonės ar organizacijos tik tuomet gali gauti didžiausią 

naudą iš technologinių inovacijų, jeigu technologinės inovacijos yra dalis socialinių inovacijų 

(Frank Pot ir Fietje Vaas, 2008). Į tai įeina gamybos procesų paskirstymas tinkamoms 

organizacijoms ar jų dalims. Ne mažiau svarbus dinamiškas valdymas, kvalifikacijų kėlimas 

ir būtinai – darbuotojų įtraukimas. Autorių teigimu technologinės naujovės ir moksliniai 

tyrimai Nyderlanduose yra labai pažengę. Tačiau nepaisant to, žinių panaudojimas produktų, 

paslaugų ir proceso inovacijoms yra labai menkas. Kitaip tariant, organizacijos labai prastai 

įsisavina naujoves. Tai vadinama inovaciniu paradoksu. 

  Ketvirta priežastis – socialinė inovacija tampa žymiai svarbesnė inovaciniam 

procesui nei technologinės naujovės (Frank Pot ir Fietje Vaas, 2008). Pramonės sektoriaus 

tyrimai atlikti Roterdamo vadybos mokykloje rodo, jog 25 procentai inovacijų sėkmės 

priskiriama technologinėms inovacijoms. Likusi dalis – 75 procentai – socialinėms 

inovacijoms. Taigi, akivaizdu, kokią reikšmę turi socialinės inovacijos ir kaip stipriai jos 

veikia verslą ir visuomenę. 
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  Apibendrinant galima teigti, jog inovacijų egzistavimas skirtingose srityse 

lemia visiškai skirtingus inovacijų apibrėžimus. Bendrąja prasme inovacija yra suprantama 

kaip visiškai naujas reiškinys, technologija, strategija ar produktas. Dažniausiai inovacija 

vadinama kokia nors naujovė. Taip pat visos inovacijos yra skirtos gerinti jau egzistuojančias 

prekes ar paslaugas arba kurti visiškai naujus išradimus. Ilgą laiką inovacija buvo naudojama 

komercinės veiklos efektyvumui gerinti ir tik visai neseniai ji buvo nukreipta į tiesioginį 

socialinės gerovės didinimą, tapo nauju socialinių problemų sprendimo būdu. 

 

Socialinių inovacijų analizavimo metodai 

 

Inovacijos yra analizuojamos pagal du skirtingus inovacijų tyrimo lygmenis. 

Pirmasis – tai organizacinis lygmuo. Čia verta paminėti, jog kol kas nėra sukurtas vienintelis 

būdas, kaip vienareikšmiškai būtų galima ištirti inovaciją organizacijos lygmenyje. Tiriant 

inovacijas organizacijose yra pasitelkiami skirtingi metodai, atsižvelgiant į organizacijos 

dydį, veiklos pobūdį, sritį ir kitus kriterijus (Davila, 2006). Gali būti tiriami pokyčiai 

atskiriems įmonės darbuotojams, taikomos skirtingų grupių atestavimo metodikos. 

Organizacinio lygmens tyrimai yra galimi tiek mažose, tiek labai didelėse tarptautinėse 

kompanijose. Paprastai, tiriant socialines inovacijas organizacijoje, pasitelkiami skirtingi 

tyrimai, konsultantų pagalba. Kartais atliekama vidaus lyginamoji analizė. Atlikti tyrimai 

papratai suvedami į bendrus veiklos rodiklius, susijusius su finansiniais pokyčiais, inovacijų 

proceso efektyvumu, nauda klientams ar darbuotojų įnašu, motyvacijos didinimu. Toje 

pačioje organizacijoje gali būti tiriamas darbuotojų pasitenkinimo lygis, lyginant su 

kiekvieno atskiru indėliu, arba naujo produkto ar paslaugos patrauklumas, jo pelningumas, 

arba praeities inovacijų poveikis pardavimams. Šių analizių specifika ir vertė gali labai 

skirtis, priklausomai nuo analizuojamų klausimų.   

 C. M. Sullivan (2003), tirdamas socialines inovacijas, remiasi eksperimentiniu 

skleidžiamuoju socialinių inovacijų modeliu. Jo siūlomas modelis grindžiamas keletu esminių 

principų. Pirmiausia autorius kalba apie tyrėjo dalyvavimo, kuriant pozityvius socialinius 

pokyčius, svarbą. Taip pat svarbu taikyti humanitarinį daugiadisciplinį požiūrį, orientuotą į 

problemą. Atliekant tyrimą turėtų būti siekiama kuo didesnio visapusiško bendradarbiavimo. 

Naujosios intervencijos turėtų pasižymėti novatoriškumu, nuolat jas tikrinant, kontroliuojant 

bei pritaikant visuomenei. Autoriaus teigimu, svarbu visapusiškas mokslinis inovacijų 

vertinimas. Siekiant inovacijų rezultatus apibendrinti, pirmiausia inovacijos turi atitikti 

natūralią aplinką. Taip pat tyrimui svarbi reprezentatyvi imtis. Ir galiausiai – svarbu jog jau 
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įgyvendintomis inovacijomis galėtų remtis kitos organizacijos, pritaikydamos jas sau, kaip 

jau patvirtintą teigiamą patirtį. 

 V.Dauderys ir R. Bandzevičienė (2008) savo darbe mini Hertogą, kuris išskiria 

keturis etapus paslaugų inovacijos tyrimo procese. Pirmasis etapas – iniciacija, antrasis – 

projektavimas, trečiasis – diegimas ir vystymas ir ketvirtasis – vertinimas bei sklaida ir 

mokymasis. Pirmajame etape analizuojama inovacijos priešistorė, idėjos iškėlimas ir 

tikslingumas, dar prieš priimant sprendimą dėl inovacijos įgyvendinimo. Šis etapas remiasi 

racionalia inovacijos analize, taip pat yra grindžiamas alternatyviu kūrybišku mąstymu bei 

įžvalgomis apie socialinę politiką, paslaugų organizavimą ir jų vartojimą. Projektavimo etape 

vyksta idėjos įgyvendinimo planavimas, taip pat numatomos būtinos žinios tarp sprendimo ir 

jo įgyvendinimo. Diegimas ir vystymas apima konkrečių veiksmų, reikalingų idėjai 

įgyvendinti, atlikimą bei realios organizacinės ir praktinės veiklos vykdymą. Ketvirtasis 

etapas, savianalizė, stebėsena ir tobulinimas, nukreipiamas į patirtį, gautą įgyvendinant 

socialinę inovaciją.  Kiekviena patirtis, įgyta kuriant ir įgyvendinant inovaciją, yra vertinga 

nepriklausomai nuo inovacijos rezultatų. Net ir nesėkminga inovacija suteikia neįkainojamos 

patirties, kuri gali būti pritaikoma įgyvendinant naujus projektus. Tuo tarpu mokymasis ir 

inovacijų sklaida yra vienas iš elementų, prisidedančių prie inovacijos vertės, efektyvumo bei 

naujų inovacijų kūrimo.  

 Bendrąja prasme inovacija yra panaši į nesibaigiantį tobulėjimo ratą (Tidd ir kt., 

2005). Kiekvienas individas turi galimybę gauti naujų žinių, įgyti patirties bei išmokti 

mokytis dalyvaujant eksperimento, patirties, reflektavimo bei stiprėjimo procesuose. Tidd ir 

kt (2005) teigimu, labai svarbu, jog aukščiausiojo lygmens vadybininkai, organizacijoje 

kontroliuojantys jiems pavaldžius darbuotojus, suteiktų pakankamai laisvės 

eksperimentavimui bei sukurtų terpę, leidžiančią dalintis sukauptomis žiniomis veiklos 

procesuose. Šis modelis grindžiamas devyniais pagrindiniais kriterijais (Lietuvos darbo 

rinkos mokymo tarnyba, 2003). Penki iš kriterijų yra įvardinami kaip „galintojai“, likusieji 

keturi – „rezultatai“. Galintojai apibrėžia tai, ką daro organizacija, kitaip tariant, kalba apie 

procesus. Rezultatai apima organizacijos pasiekimus. Galintojai padeda pasiekti norimų 

rezultatų. Visas modelis grindžiamas prielaida, kad geriausi su veikla, darbuotojais ar 

vartotojais susiję rezultatai pasiekiami, skatinant partnerystę, tobulinant ir koreguojant 

procesus, bei panaudojant visus turimus išteklius. Šis modelis itin dinamiškas, pabrėžiantis, 

kad sėkmingos inovacijos turi vesti prie visos organizacijos tobulėjimo ir kartu kiekvieno 

individo tobulėjimo. Tai padeda siekti geresnių rezultatų rinkoje. 
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 Antrasis inovacijų analizavimo metodas – politinis (OECD, 1995). Politinio 

lygmens vertinimo priemonės yra labiau orientuotos į konkrečios šalies ar regiono 

konkurencingumą, ar pranašumą, lyginant su kitomis šalimis ar regionais. Organizacinės 

galimybės ir gebėjimai gali būti vertinami skirtingomis vertinimo sistemomis. Viena iš jų yra 

„European Foundation for Quality Management“, sutrumpintai vadinamas EFQM. Šis verslo 

meistriškumo modelis yra nukreiptas į darbo našumo didinimą. Nors jis buvo orientuotas į 

įmones, tačiau puikiai tinka tiek socialinės srities įstaigoms, tiek mokykloms. EFQM yra 

grindžiamas prielaida, kad puikių rezultatų organizacijoje galima pasiekti, tobulinant 

lyderystę, įstaigos politiką, kuriant strategiją ir realizuojant ją per žmogiškuosius išteklius, 

partnerystę, kitus išteklius ir procesus.   

 

 

Paveikslas 12 EFQM veikimo modelis 

Šaltinis: Nacionalinė mokymų vertinimo agentūra. Įsivertinimo modelių apžalga. p. 13 

[prieiga internetu: http://www.nmva.smm.lt/wp-

content/files/Isivertinimo%20modeliai.pdf] 

 

 Kaip matoma antrame paveiksle, visa sistema yra sudaryta iš 9 pagrindinių 

tarpusavyje susijusių elementų. Modelyje kiekvienas iš elementų daro skirtingą įtaką įmonei. 

Stipriausiai veikiantis elementas – klientų rezultatai. Tuo tarpu pats silpniausias – visuomenės 

rezultatai. Svarbu paminėti, jog čia ypač reikšmingas visos sistemos gerinimas, tobulinimas. 

http://www.nmva.smm.lt/wp-content/files/Isivertinimo%20modeliai.pdf
http://www.nmva.smm.lt/wp-content/files/Isivertinimo%20modeliai.pdf
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Apleidus bent vieną iš sričių, kenčia ir kitos. Geriausi rezultatai pasiekiami, sistemiškai 

stiprinant visas sritis. 

 EBPO 1995 Oslo Manual standartas nurodo gaires technologinio produkto ir 

proceso inovacijoms vertinti. Atnaujintas 2005 Oslo Manual standartas atskleidžia požiūrį į 

inovacijas iš žymiai platesnės perspektyvos, įtraukdamas marketingą ir organizacines 

inovacijas. Šie standartai naudojami Europos bendrijų inovacijų tyrimuose (Comunity 

Inovation Surveys). Kiti inovacijų vertinimo metodai tradiciškai savaime suvokiami kaip 

išlaidos; pavyzdžiui, investavimas į mokslinius tyrimus ir plėtrą kaip dalį bendro nacionalinio 

produkto. Gan ilgai buvo diskutuojama, ar tai geras būdas vertinti inovacijų naudą, ir kai 

kurie pataisymai buvo įtraukti į Oslo Manual standartą, tačiau tradiciniai vertinimo metodai 

daro didelę įtaką daugybei politinių sprendimų. 

 Apibendrinant galima teigti, jog kol kas nėra vienareikšmiškai teisingiausios 

inovacijų vertinimo metodikos. Inovacijos analizuojamos dviem lygmenimis – organizaciniu 

ir politiniu lygmeniu. Daugelis iš autorių kaip vieną iš esminių punktų mini ypatingą 

mokymosi svarbą visame inovacijos gyvavimo procese. Labai svarbus tiek pačių inovacijos 

vykdytojų, tiek ją kontroliuojančių ir tiriančių asmenų gebėjimas reflektuoti, siekiant kuo 

geresnių rezultatų paslaugų ir produktų sektoriuje. Veiksmingumas grindžiamas glaudžiu 

inovaciją vykdančios komandos bei procesą koordinuojančių sektorių bendradarbiavimu. 

 

Kūrybiškumo ir inovacijų sąryšis 

 

Kūrybiškumas – tai gebėjimas mąstyti be apribojimų, nestereotipiškai, greitai 

orientuotis sudėtingoje situacijoje bei skatinti naujovių įgyvendinimą. Jis dažnai siejamas su 

asmeniniais veiksmais ir vystymusi. Kūrybiška verslo aplinka taip pat skatina ir verslo 

inovacijas. 

Kūrybiškumas dabartinėje visuomenėje suvokiamas teigiamai, tačiau jo vaidmuo 

įmonės veikloje nėra vienareikšmis (Guilford ir kt., 1954). Dažniausiai autoriai kūrybiškumą 

nagrinėja fragmentiškai, siekdami nustatyti svarbius veiksnius jam plėtoti. Oksfordo žodynas 

inovacijas apibrėžia kaip „pakeisti“ kažką jau nusistovėjusio, ypač, įvedant naujus metodus, 

idėjas arba produktus. Tai gali būti naujas ar patobulintas produktas, paslauga, sistema, 

procesas, požiūris ar platinimo būdas ir pan.  

Profesorė Šeputienė (2005, p. 7) teigia, kad „inovacijų samprata siejama su kūryba, 

jos racionaliu pritaikymu bei panaudojimu žmonių labui“. Pažymėtina, kad “kūrybiškumas 

sukuria kažką iš nieko”, o inovacija “tą kažką pritaiko produktams ir paslaugoms”. 
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Anot Seferatzi (2000) organizacija, kuri nori tapti inovatyvia, turi skatinti 

kūrybiškumą - pats kūrybinis mąstymas svarbus ne tik naujų produktų kūrime, bet ir jų 

įgyvendinime. Anot kūrybiškumo specialistės Moguilnaia (2003, p. 22) „kūrybinis mąstymas 

naudingas visuose trijuose naujo produkto kūrimo etapuose: konceptualizuojant, vertinant ir 

planuojant“. 

Tiek kūrybiškumas, tiek inovacijos turėtų būti juntami visuose verslo plėtros ir 

augimo etapuose, abu minėtieji terminai pateikiami nepriklausomai (Langley, 1998). Vis 

dėlto, reikia paminėti, jog jie faktiškai reiškia tą patį. Inovacijos atsiranda iš kūrybiškumo, o 

inovatoriškumas yra kūrybiškumo sinonimas. Taigi svarbu, jog mes matome ryšį tarp šių 

dviejų verslo kūrimo elementų: kūrybiškumas yra įrankis, tuo tarpu inovacijos – rezultatas.  

Lentelė 9 Kūrybiškumo, inovacijų bei verslumo procesų progresija 

 

 Kūrybiškumo procesas Inovacijų diegimo procesas Verslumo procesas 

1 Problemos apibrėžimas Problemos apibrėžimas Galimybių nustatymas 

2 Idėjų generavimas Idėjų paieškos ir generavimas Koncepcijos kūrimas 

3 Idėjos (-ų) Sukurtų idėjų vertinimas Išteklių nustatymas 

4 Išteklių nustatymas Tolimesnis idėjų kūrimas darbui 

realiame gyvenime 

Išteklių įgijimas 

5 Analizavimas ir 

pritaikymas 

Idėjų įgyvendinimas realiame 

gyvenime 

Idėjų įgyvendinimas ir 

valdymas 

6   Rizikos pasiteisinimo 

rezultatai 

Šaltinis: Martensen ir Dahlgaard (1999). Strategy and planning for innovation management – 

supported by creative and learning organisations Prieiga per internetą. 

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=840431&show=abstract& 

 

Inovacijų, kūrybiškumo ir verslumo procesai yra labai panašūs. Siekiant 

aktyviai pasinaudoti kūrybiškumu, jo, kaip linijinio proceso, tyrimas gali būti naudingas. 

Kūrybiškumo procesą gali sudaryti penki visuotinai žinomi veiksmai: 

a) Problemos apibrėžimas – įskaitant problemų analizę, jų apibrėžimą iš naujo, bei visus 

aspektus, susijusius su aiškiu problemos apibrėžimu; 

b) Idėjos generavimas – išskirtinis idėjų atradimo procesas; 

c) Idėjų pasirinkimas – konverguojantis procesas, sumažinantis idėjų gausybę iki realių 

sprendimų; 

d) Idėjos įgyvendinimas – išgrynintų idėjų pavertimas realybe; 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Martensen%2C+A
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Dahlgaard%2C+J+J
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=840431&show=abstract&
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e) Procesai – sistemos ir metodai, nagrinėjantys visus procesus nuo pradžios iki 

pabaigos (Guilford ir kt., 1954).  

Siekdamas supaprastinti metodų pasirinkimą, kūrybiškumo skatinimo ekspertas 

VanGundy (2008, p. 189) visus metodus siūlo suskirstyti į dvi dideles grupes: formalius ir 

neformalius. Formaliais metodais jis vadina tuos, kurie skiriami idėjų generavimo procesui 

aktyvinti. Šie metodai tiesiogiai nepadeda ugdyti kūrėjo gebėjimų kurti, tačiau veikia kaip 

įrankis, kuriuo naudojantis sukuriamos nešabloniškos idėjos. Atsiranda trumpalaikis efektas, 

panašiai kaip dviratis bėgikui. Jis padeda greičiausiai iš taško A pasiekti tašką B. 

Važiuodamas dviračiu net ir nesitreniravęs žmogus tai padarys greičiau net ir už sportininką 

bėgiką, tačiau nulipus nuo dviračio jo gebėjimai bėgti liks tokie patys kaip ir ankščiau. 

Neformalūs kūrybiškumo skatinimo metodai yra skirti kūrėjo kūrybiškumo gebėjimams 

ugdyti. Lavinamos savybės labai priklauso nuo srities, kurioje kuriama. Pavyzdžiui, 

dailininkai lavina jautrumą spalvai, tapybos techniką pastabumą ir kt. Tai ilgalaikis procesas 

ir rezultatai matomi tik po tam tikro laiko.  

  Pasak Voločkos (2010) formalūs kūrybiškumo metodai gali būti klasifikuojami 

pagal šiuos pagrindinius požymius: 

 Naudojimą (grupiniai, asmeniniai); 

 Taikymo sudėtingumą (sudėtingi, vidutinio sudėtingumo, paprasti); 

 Stimulų rūšį (vizualiniai, garsiniai, kinetiniai, mišrūs); 

 Stimulų ryšį su kuriamu objektu (susijusius, nesusijusius stimulus); 

 Stimulų taikymą (priverstinį ar laisvą); 

 Struktūrizavimo lygį (griežtai, vidutiniškai, silpnai struktūrizuoti); 

 Bendrą poveikį (veikiantys kūrėją, kūrimo aplinką, kūrimo procesą); 

 Poveikį kūrėjui (skatinantys divergentinį ar konvergentinį mąstymą); 

 Poveikį kūrimo aplinkai (veikiantys mikrokūrimo ar makrokūrimo aplinką, 

neveikiantys kūrimo aplinkos).  

Mokslininkas Guilford (1954) buvo pirmasis, kuris pradėjo tyrinėti 

kūrybiškumą ir aiškiai nustatė jo skirtumus. Aiškiausiai pastebimas konfliktas tarp 

divergentinį ir konvergentinį mąstymo tipą turinčių žmonių. Vieniems žmonėms labiau sekasi 

generuoti idėjas problemai spręsti, kitiems – idėjas vertinti ir išrinkti tinkamiausią. 

Divergentinis mąstymas pasireiškia gebėjimu kurti įvairius problemų sprendimo būdus. 

Konvergentinis mąstymas yra priešingas divergentiniam ir pasireiškia gebėjimu iš pateiktų 
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idėjų atrinkti geriausią. Inovacijoms kurti svarbus tiek divergentinis, tiek konvergentinis 

mąstymas. 

Psichologas Olson (2002) teigia, kad kūrybiškoms idėjoms generuoti dažnai 

trukdo baimė neįgyvendinti užsibrėžtų tikslų, jis siūlo sąmoningai iškelti tokio mąsto tikslus, 

kuriems įgyvendinti reikėtų kūrybiškų sprendimų. Mokslo konsultantas Buzan (2003, p. 152) 

siūlo “Atminties žemėlapių” metodą  - taikant jį sukuriami su sprendžiamu objektu ar 

problema susiję vaizdiniai, veikiantys kaip stimulas kurti naujas idėjas. Šiuos stimulus galima 

laisvai naudoti naujoms idėjoms generuoti. Apibendrinant galima teigti, kad kūrybiškumas – 

tai naujų idėjų sukūrimas, o inovacija, tai praktinis šių idėjų įgyvendinimas. Kūrybiškumas 

yra neatsiejama inovacinio proceso dalis, kuri būtina, taikant inovacijas įvairiose veiklos 

srityse, nuo problemos apibrėžimo iki proceso įgyvendinimo.   

 

Inovacijos smulkiame ir vidutiniame versle 

 

Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV ) subjektai yra mažos ir vidutinės įmonės bei fiziniai 

asmenys, įstatymų nustatyta tvarka turintys teisę verstis savarankiška gamybine, profesine ar 

komercine veikla (Bartkus, 2007). Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus yra numatyta 

galimybė steigti šias teisinių SVV formų įmones:  

 individualias įmones; 

 tikrąsias ir komanditines ūkines bendrijas; 

 akcines ir uždarąsias akcines bendroves; 

 valstybės ir savivaldybės įmones. 

Smulkus ir vidutinis verslas turi didelę reikšmę. Šios įmonės yra mobilios ir greitai 

prisitaikančios. Jos greitai reaguoja į rinkos pokyčius. Vyriausybės ir atskirų regionų 

uždavinys – skatinti sąžiningą konkurenciją, todėl natūralu, kad ji turi padėti SVV išsilaikyti 

sunkioje konkurencinėje kovoje. Anot profesoriaus Freeman (1998), smulkaus ir vidutinio 

verslo plėtojimas – tai pagrindinė sąlyga spręsti daugelį šiuolaikinės socialinės ir ekonominės 

raidos problemų. Savo ruožtu smulkaus ir vidutinio verslo plėtojimas reikalauja aktyvios 

inovacinės veiklos, įgalinčios modernizuoti gamybos bei paslaugų veikimo struktūras, 

tobulinti technologijas bei kuriamus produktus (Schumpeter, 1950). 

Pagrindiniai smulkaus ir vidutinio verslo privalumai, kurie yra svarbūs plėtojant 

inovacijas, tai (Bartkus, 2007, p. 24): 

 Finansiniai aspektai. SVV būdingas mažas kapitalo poreikis. Yra nustatyta, kad 

kiekvienas į smulkų verslą investuotas litas uždirba daugiau nei investuotas į stambų. 
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Be to smulkios įmonės greičiau ir mažesnėmis išlaidomis nei stambiosios įmonės 

įdiegia naują technologiją, technines pažangos naujoves, skirtas gamybai bei 

paslaugoms. 

 Greitas reagavimas į rinkos pokyčius ir lankstumas prisitaikant prie jų. SVV įmonių 

kapitalą lengviau valdyti nei stambiųjų, todėl šios įmonės gali greitai pakeisti profilį. 

Su rinka ir aplinka palaikomi tiesioginiai ryšiai, kurie leidžia naudotis glaudaus 

bendravimo pranašumais. SVV lengvai įsisavina naujoves, nes labiau rūpinasi 

konkurencingumu. 

 Naujų ir aukštos kokybės produktų, paslaugų, gamybos procesų kūrimas. Smulkių 

įmonių dėka turime kopijavimo aparatus ir reaktyvinius variklius. Be to šių įmonių 

produkcija yra aukštos kokybės ir parduodama žemesnėmis kainomis (Crespi, 2013). 

Tam, kad smulkios įmonės turėtų ekonominę jėgą, būtina suformuoti reikiamas 

ekonomines sąlygas, kurios turi būti ypač lanksčios, išskiriant smulkias įmones iš bendros 

įmonių terpės, negalinčias rinkos ekonomikos sąlygomis egzistuoti be valstybės paramos. 

Lyginant smulkių ir vidutinių įmonių inovacinės veiklos specifiką, geriausiai ji atsiskleidžia 

palyginus su didelių įmonių veikla įvairiomis fazėmis:  

Inovacijų identifikavimas. Šiame etape yra generuojamos inovacijų idėjos, 

kuriami produktų būsimieji planai, atliekami galimumo tyrimai bei įgyvendinimo galimybės. 

Šio etapo pabaigoje susiformuoja būsimas projekto vaizdas. Nuo veiklos srities ir įmonės 

dydžio labai priklauso pradinių idėjų ir koncepcijų kūrimo procesas. Technologijomis 

paremtose įmonėse pagrindinis inovacijų šaltinis yra moksliniai tyrimai, jų analizavimas bei 

pateikimas, o prekybos ir paslaugų sferose didžiausias dėmesys yra skiriamas klientams. 

Dažnai naujos idėjos gimsta verslo savininkų ar veikėjų galvose, kurie iš tikrųjų įgyvendina 

„naujų derinių" sukūrimo funkcijas, tokie žmonės gali būti ir samdomi darbuotojai - 

vadybininkai, vadovai, direktorių valdybos nariai ar net tie, kurie turėdami dalį įmonės 

akcijų, gali turėti įtakos sprendimams. Dažniausiai tokie žmonės norėdami įgyvendinti savo 

idėjas sukuria įmones. Jau egzistuojančiose įmonėse inovacijų procesus gali paskatinti 

klientai, tiekėjai, darbuotojai ar vykdomi nedidelio mąsto tyrimai. Pagrindiniai tokių įmonių 

pranašumai yra rizikavimas ir lankstumas. Didelės įmonės stengiasi išsaugoti ir kontroliuoti 

stabilumą, o mažos įmonės būna priverstos arba stengiasi keistis. Mažos įmonės pasižymi 

darbuotojų atsidavimu ir imlumu naujovėms, vidine komunikacija ir daug greičiau sugeba 

priimti reikalingus sprendimus (Urbonas ir Maksvytė, 2010). 
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Smulkus ir vidutinis verslas tapo tikru ekonominiu fenomenu. Jo mastai, 

augimo tempai ir vaidmuo visuomenėje yra labai reikšmingi, o jo įtaka verslui vis didėja 

(Juozaitienė, 2006). Jai pritaria ir ekonomistas Horn (2004), kuris teigia, kad smulkusis ir 

vidutinis verslas yra vienas iš svarbiausių gyvybingos rinkos veiksnių, kuris suteikia 

palankesnes sąlygas verslo kūrybai (Bartkus, 2007). 

Įgyvendinimas. Šioje fazėje darbo specifika labai priklauso nuo nagrinėjamos 

inovacinės veiklos mastų. Pagrindiniai šios fazės etapai: valdymo bei inžineriniai sprendimai, 

derybos, ilgalaikių sutarčių sudarymas, personalo parinkimas, formavimas ir finansavimas. 

Inovacijų įgyvendinimo prasme mažos įmonės prieš didesnes turi pranašumą tuo, kad jų 

įmonių struktūra ir valdymo procesai nėra tokie sudėtingi ir tai leidžia joms greičiau keistis. 

Nepaisant to, didžiausias sunkumas, su kuriuo susiduria mažos įmonės, tai inovacijų 

diegimas. Pagrindinė priežastis, dėl ko taip atsitinka, tai finansinių išteklių ir kvalifikuotų 

darbuotojų trūkumas (Urbonas ir Maksvytė, 2010). 

Eksploatavimas. Šiame etape atliekama inovacinės veiklos analizė, lyginami 

gauti ekonominiai rodikliai, sprendžiamos įrangos veikimo, netinkamos personalo 

kompetencijos problemos. Taigi, jei rinka priima pateiktą inovaciją, toliau stengiamasi gauti 

kuo didesnį pelną, gerinant produkto kokybę bei didinant efektyvumą. Priklausomai nuo 

veiklos srities, inovacijų eksploatavimas reikalauja labai daug finansinių išteklių. Reikalingos 

didžiulės investicijos, jei inovacija skirta masinei rinkai, o jei ji susijusi su naujomis mokslo 

žiniomis, tokiu atveju įmonė privalo sugebėti apginti savo patentus. Tad norint išspręsti šią 

problemą, SVV turi susirasti partnerių arba dirbti su didelėmis kompanijomis 

(Ramanauskienė, 2010). 

Taigi, smulkus ir vidutinis verslas yra svarbus kiekvienos šalies ekonominiam 

vystymuisi, kadangi tai skatina naujų verslo įmonių kūrimą, bendradarbiavimą su kitomis 

šalimis, tačiau svarbiausios įmonės yra tos, kurios sugeba greitai ir efektyviai prisitaikyti prie 

inovacijų kūrimo procesų ir sukurtų produktų panaudojimo (Christiansen, 2000). 

Apibendrinant galima teigti, kad didžiausias privalumas inovacijų atžvilgiu yra SVV 

lankstumas, o trūkumas – finansinių išteklių stoka. SVV gali optimaliai išnaudoti savo 

privalumus ir neutralizuoti trūkumus inovacinėje veikloje, bet tam turi panaudoti darbuotojų 

kūrybiškumą ir sutelkti visą dėmesį į inovacijų kūrimą. 
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Inovacijų valdymo specifika ir problemos 

 

Inovacijų valdymas – tai sudėtingas, kompleksinis procesas, reikalaujantis žinių 

bei kūrybingumo. Tai ekonomikos intensyvumo pagrindas ir kultūrinio bei socialinio vystymosi 

sąlyga, kuri tinkamai veikiama gali užtikrinti aukštą šalies ekonomikos lygį. Norint giliau 

suvokti inovacijų prasmę, inovacijas reikia susieti su valdymo sąvoka. Profesorius Cronford 

(2002) teigia, kad, inovacijų valdymas, tai kryptingas procesų kūrimas, sistemiškas jų 

valdymas bei plėtra.  

Iljenkova (1997) išskiria keturias inovacijų valdymo sritis: 

a) planavimas; 

b) sąlygų nustatymas ir organizavimas; 

c) moksliniai tyrimai ir plėtra; 

d) valdymas: kontrolė ir analizė (Ramanauskienė, 2010). 

Goffin ir Pfeiffer (1999) teigia, jog siekiant užtikrinti efektyvų inovacijų valdymą 

būtina valdyti šias sritis: inovacijų strategiją, kūrybiškumą, idėjų valdymą, portfolio analizę, 

inovacijų įgyvendinimą bei žmogiškuosius išteklius. 

Inovacinės veiklos valdymo svarba akcentuojama daugelyje mokslo darbų. Profesorius 

Oke (2007) teigia, kad vienintelė veikla, sujungianti savyje kūrybą, mokslą ir verslininkystę –  

tai inovacinė veikla. Sėkmingo valdymo dėka mokslo žinios transformuojamos į realybę, 

keičiančią visuomenę. Profesorius Frey (2003) taip pat teigia, kad inovacijų valdymas yra 

naujų idėjų įgyvendinimo variklis, yra daug metodų, kurie šį procesą paverčia efektyviu. 

Phillips ir Hering (2005) išskiria bruožus, kurių turi siekti įmonė, norėdama vadintis 

inovacine. Visų pirma autoriai teigia, kad įmonė turi nebijoti keistis. Siekiant diegti 

sėkmingas inovacijas, aukščiausi vadovai turi nuolat pabrėžti inovacijų svarbą, stiprindami 

bendravimą, vidinės kultūros pokyčius ir kompensacinius metodus. 

Pagrindinis inovacijų valdymo aspektas – kintanti aplinka, kuri skatina darbuotojus 

kurti, dalintis, saugoti ir taikyti žinias, bei apimanti visus tai daryti leidžiančius procesus, 

priemones bei struktūras (Polley et al, 2007). Šiuolaikinės ekonomikos pagrindinė 

vystymosi grandis yra įmonė, todėl ir inovacinės veiklos valdymo tobulinimą būtina vykdyti 

joje. Kadangi didžiausia dalis šalies gyventojų dirba įvairiose įmonėse, todėl ir diegiant 

naujoves reikėtų didesnį dėmesį skirti įmonių veiklai. Dažniausiai pasitaikantys veiksniai, 

kurie trukdo vystyti tinkamą inovacinę veiklą yra šie:  

 Įmonėje nėra aiškių funkcijų paskirstymo; 
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 Nevyksta technologijų tobulinimai; 

 Netinkama darbuotojų kvalifikacija; 

 Nevykdomi rinkos ir moksliniai tyrimai; 

 Kūrybingų žmonių trūkumas (Klepper ir Entry, 1996). 

Inovacijų valdymas turi būti suvokiamas kaip esminis įvairių transformacijų 

parengimo ir įgyvendinimo proceso elementas: inovacijų ir valdymo klausimai turi būti 

sprendžiami formuojant ir įgyvendinant dideles įvairių veiklos sričių reformas (Melnikas, 

2000). Inovacinių valdymo kliūtis Glor (2003) sieja su tam tikrais inovatyvaus mąstymo 

aspektais. Jos manymu, inovacijų trikdžiai dažnai atsiranda dėl tyrimo logikos, prielaidų, 

mąstymo, įgyvendinimo ir tyrimų paklaidų bei galimų alternatyvų identifikavimo stokos. 

Taigi, siekiant, kad verslas funkcionuotų sėkmingai ir skleistų novatoriškas idėjas, 

reikia skatinti darbuotojus kurti naujus ir kokybiškus produktus, glaudžiai bendradarbiauti 

su kitomis įmonėmis, skatinti darbuotojus siekti žinių, stebėti aplinką, investuoti į 

darbuotojų įgūdžių tobulinimą, naujovių kūrimą bei atlikti taikomuosius tyrimus.  

 

Inovacijų planavimo procesai 

 

Kiekviena organizacija, kuri yra susijusi su inovacinės veiklos plėtojimu, 

susiduria su daugybe išorinių veiksnių, tokių kaip konkurencija, produkcijos ar paslaugų 

kainos pokyčiai, kurie gali nulemti inovacinės veiklos likimą. Mokslininkas Fernandez 

(2011) teigia, kad aplinkos veiksniai yra visų inovacijų pagrindas, o inovacijos yra 

organizacijos plėtros variklis ir konkurencinio pranašumo šaltinis. Vertinant inovacijas 

organizacinėje aplinkoje, būtina jas sieti su veiklos, orientuotos į tikslų siekimą, sąvoka 

(Melnikas ir kt., 2000). Ne mažiau svarbu teisingai įvertinti ir firmos vidaus situaciją. Kotler 

(2000) analizavo aplinkos veiksnių faktorius bei strateginių organizacijoje priimamų 

sprendimų įtaką sėkmingam inovacijų įgyvendinimui. Čia lemiamą svarbiausią vaidmenį 

vaidina žmonės, informaciniai, finansiniai bei materialiniai ištekliai, kurių nepatenkinama 

kokybė gali vienaip ar kitaip paveikti inovacinę veiklą. Visa tai padeda įvertinti inovacinės 

veiklos planavimas (žr. 13 paveikslą).  

Paveikslas 13 Planavimo procedūros 
Šaltinis: Inovacijų vadyba. Sudarė: Jakubavičius, A.,; Melnikas, B.; Strazdas, R. Vilnius: leidykla „Technika“, 

2002, p.194 
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Inovacinės veiklos planavimo procesas, tai atsakingas darbas. Norint numatyti įmonės 

pokyčius ateityje, svarbu įvertinti vidinius išteklius bei išorinius veiksnius, kurie turi įtakos 

šių procesų planavimui. Todėl 14 paveiksle pateikta inovacinio planavimo schema išsamiai 

apibūdina vykstančius procesus įmonėje:  

 

Paveikslas 14 Inovacinės veiklos planavimo procesas 

Šaltinis: Inovacijų vadyba. Sudarė: Jakubavičius, A.; Melnikas, B.; Strazdas, R. Vilnius: leidykla „Technika“, 

2002, p.194 

 

Jensen ir Harmsen (2001) išskiria pagrindinius veiksnius, kurie turi įtakos inovacinės veiklos 

sėkmei: 

 Politiniai - teisiniai veiksniai – šie veiksniai gali turėti daug reikšmės inovacinei 

veiklai. Galime išskirti vieną iš jų – tai valstybės požiūrį į inovacinę veiklą, norint jį 

suprasti, reikia išanalizuoti, kokie įstatymai jai priskiriami, kas skatina arba stabdo 

inovacinės veiklos plėtojimą verslo sferose. 

Mokslininko Hampson (1997) manymu, norint išvengti politinių trukdžių, svarbu nustatyti 

tinkamiausią laiką inovacijų diegimui, tačiau profesoriai Mulgan ir Albury (1940) kaip vieną 
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iš inovacinių planavimo procesų problemų įvardina - trumpalaikį ir nepakankamą biudžeto 

bei planavimo procesų nustatymą. Sudarant inovacinės veiklos planą, svarbu atidžiai visa tai 

išanalizuoti ir bandyti prognozuoti politinę padėtį tam tikram laikotarpiui. Tai nėra lengvas 

darbas, tačiau, jeigu įmonė siekia ilgalaikių tikslų, visada privalu tai numatyti dėl jos 

išlikimo. Taip pat būtina, kad inovacinė veikla neprieštarautų įstatymams. 

 Ekonominiai veiksniai - sudarant inovacinės veiklos planą, reikia įvertinti įmonės 

ekonominę, vidinę bei tarptautinę valstybės padėtį, nepriklausomai nuo to, ar įtaka 

inovacinei veiklai daroma tiesiogiai ar netiesiogiai (Кашепов et al., 2008). 

Pabrėžtina, kad Lietuvos oficialioji ekonominė informacija dažnai neatspindi 

tikrovės ir todėl negalima daryti svarbių bei skubotų sprendimų, nes jie gali būti klaidingi. 

Reikia nepamiršti, kad Lietuvoje kaip ir kitose šalyse egzistuoja „šešėlinė ekonomika“ ir 

norint ją tiksliau suvokti reikia įvertinti jos padėtį. 

 Socialiniai veiksniai - dažniausiai inovacinė veikla įgyvendinama vienoje, tam tikroje 

socialinėje aplinkoje. Socialinių veiksnių analizė apima demografinius pokyčius 

šalyje, regione ar net pasaulyje, visuomenėje vyraujančius šeimos ir bendruomenės 

santykius, visuomenės gyvenimo būdo ypatumus ir jų pokyčius, sveikatos ir švietimo, 

darbo ir pajamų aspektus (Sinkienė, 2008). 

Anot profesoriaus Henry (2001) socialiniai veiksniai sukuria specifinius laukus, 

suformuoja savitus lūkesčius bei santykius su valdymo institucijomis, kurios turi savo 

kultūrinę dinamiką ir ritmą. 

 Technologiniai (techniniai) veiksniai – šie veiksniai nuolat kinta išorinėje aplinkoje, 

nuo jų priklauso į gamybą orientuotos inovacinės veiklos efektyvumas. Neįvertinus 

minėto veiksnio, inovacinės veiklos rezultatas gali tapti nekonkurentiškas. 

Technologiniai veiksniai daro didelę įtaką išorinei aplinkai, kadangi į tai yra kreipiami 

svarbiausi su moksline inovacine raida susiję valdymo sprendimai (Kaplinsky,2005). 

Profesorius Malecki (1999) teigia, kad daugelis įmonių tobulina technologinę 

koncepciją ar inovacinius planus, taip suaktyvindami patirties technologijų srityje perdavimą 

bei skatindami patirties inovacinėje veikloje sklaidą. Tai skatina kolektyvinį mąstymą ir 

inovacijas. 

 Rinkos veiksniai - inovacinės veiklos produktas ar paslauga, jų kaina ir kiekis, rinkos 

imlumas, padėtis konkurentų atžvilgiu ir kiti dalykai priklauso rinkos veiksniams, 

norint žinoti apimtis bei galimą kainą. Svarbu suvokti, kad inovacinei veiklai 

įgyvendinti, reikia nuolat stebėti rinkos pasikeitimus, operatyviai ir teisingai 
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prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų, kad tai garantuotų inovacijų gyvybingumą 

(Mansfield, 1963). 

Inovacinės veiklos organizavimas - tai numatytų veiklos tikslų siekimas, racionaliai 

paskirstant resursus. Jų pasiekimas yra svarbiausias veiksnys, kuris įvertina inovacinės 

veiklos realizavimo vertę. Svarbu vadovautis pagrįstais vienareikšmiškais bei tarpusavyje 

susietais metodais, kurių  panaudojimas leistų pasiekti numatytą tikslą. 

Pasak profesoriaus Kaplinsky (2005) tinkamas inovacinės veiklos 

organizavimas, tai pirminis konkurencingumo pranašumo rodiklis, kad verslas būtų ne tik 

sėkmingas, bet ir konkurencingas.  

Inovacinėje veikloje numatytas tikslas pasiekiamas atliekant atskirus darbus. 

Inovacijų plėtra, naujų technologijų sklaida ir įsisavinimas priklauso nuo žmogiškųjų išteklių 

vystymo, tinkamai parengtos verslo strategijos, vadovavimo bei gebėjimų įmonėse (Polley et 

al, 2007). Kiekvienam darbui atlikti sugaištamas laikas bei naudojami ištekliai, ir kiekvienas 

darbas įneša savo tam tikrą indėlį į veiklą. Tai reiškia, kad: 

a) atsižvelgiant į darbų apimtį, inovacinės veiklos vykdymą reikia suskirstyti į atskirus 

darbus, turimus išteklius bei laiką. Šiuos paskirstytus darbus atlieka žmonės, turintys 

skirtingas materialines bei technologines priemones; 

b) inovacinės veiklos vadovai organizuoja ir skatina darbuotojus siekti inovacinės 

veiklos tikslų, jiems reikia priimti svarbiausius sprendimus norint užtikrinti sėkmingą 

įmonės plėtrą ateityje.  

Siekiant, kad organizacija dirbtų sėkmingai, būtina tobulinti valdymą, t.y. 

didinti jo efektyvumą. Suprantama, kad valdymo efektyvumas priklauso nuo vadovų, nes jie 

priima sprendimus, kokių tikslų organizacija sieks, kokie valdymo metodai bus naudojami 

siekiant jų, kokios darbuotojų skatinimo formos bus panaudotos tikslų įgyvendinimui ir kt. 

Tačiau valdymo sprendimai, kaip gerai būtų beparuošti, yra tik mintis, tik idėja (Seilius et al 

2001). Didelę įtaką inovacinės veiklos sėkmei turi vadovaujančio personalo patirtis ir 

kvalifikacija. Mokslininko Mansfield (1968) atlikti tyrimai parodė, kad įmonės sėkmė gali 

būti tik tuo atveju, jei jos inovacinei veiklai vadovauja motyvuotas, nebijantis rizikuoti bei 

kvalifikuotas vadovas, kuris iškelia projekto sėkmę aukščiau visko.  

Tai taip pat patvirtina ir profesoriaus Hippel (2005) atlikti tyrimai, kuriais 

remiantis verslininkas apibūdinamas kaip svarbiausia inovacinės veiklos figūra, tiek dar 

augančiose įmonėse, tiek stambiose. Visi sėkmingi inovaciniai projektai turėjo bent vieną 

sumanų ir kvalifikuotą lyderį, nebuvo nė vieno sėkmingo projekto, už kurio nestovėtų iškili 

asmenybė. Teigiama, kad būtina sukurti žmogiškųjų išteklių sistemos tobulinimo filosofiją, 
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nusakančią vertybes ir principus (Chlivickas, 2006). Taigi, galime teigti, kad tiek išoriniai, 

tiek vidiniai aplinkos veiksniai turi didelę reikšmę inovacinės veiklos planavimui. 

Organizuojant inovacinę veiklą, svarbu aprūpinti ją resursais, reikalingais jai realizuoti, bei 

rezervais numatytoms problemoms spręsti. 

 

Inovacijų valdymo ypatumai konkurencijos sąlygomis 

 

Terminas „konkurencija“ kilęs iš lotynų kalbos (lot. concurrentia) ir reiškia 

bėgimą drauge (lot. cuncurro – bėgu drauge). Tai varžymasis, rungtyniavimas kurioje nors 

srityje, norint pasiekti tą patį tikslą. Konkurencija tarp tų pačių įmonių bei noras išsilaikyti 

rinkoje priverčia įmones didinti savo konkurencingumą. Kai kurie mokslininkai Nasurdin 

(2010) išskiria inovacijas, kaip prioritetinį veiksnį, kuris padeda įmonėms ilguoju laikotarpiu 

išlaikyti konkurencinį pranašumą. Įmonės norėdamos išlikti konkurencingomis, turi ne tik 

tiekti pigesnius produktus ar paslaugas, bet ir greičiau nei konkurentai reaguoti į aplinkos 

pokyčius. Jos turi būti greitesnės ir diegiant naujas technologijas tam, kad galėtų eiti į visiškai 

naujas rinkas bei įgyvendinti rizikingas strategijas.  

Lietuvos įmonėms siekiant sėkmingai konkuruoti su kitų šalių įmonėmis, 

pirmiausia reikia nustatyti konkurencinį pranašumą lemiančius veiksnius bei rasti būdus, kaip 

stiprinti konkurencingumą. Mokslininkas Holsapple (2006) teigia, kad žinios, kurios apima 

tai, ką organizacija žino, kaip ji naudojasi tuo, ką žino, ir kaip greitai ji gali sužinoti kažką 

naujo, yra vienintelis pranašumas, galintis organizacijai užtikrinti ilgalaikę konkurencingą 

padėtį rinkoje.  

Vykstant rinkų globalizacijai konkurencija įgauna tarptautinį mastą, pagrindiniu 

augimo varikiu tampa žinios, inovacijos, naujos verslo strategijos (Strazdas et al, 2003). 

Valstybių konkurencija pereina į naują, globalios konkurencijos stadiją, kur valstybių 

vertinimą sudaro realus mokslo, technologijų ir inovacijų lygis, tokiu atveju jos nebėra 

vertinamos pagal turimą kapitalą ar gamtinius išteklius. Įmonės, kurios geba konkuruoti 

tarptautinėse rinkose, sugeba tiksliai panaudoti mokslines žinias, inovacijas, naujausias 

technologijas ir vadybinę kvalifikaciją. Daugelis šiandieninių ekonomistų sutinka, kad šalies 

gebėjimas ekonomiškai vystytis, augti ir stiprinti savo ūkio konkurencingumą, lankstumą bei 

atsparumą neigiamiems išorės veiksniams, didžia dalimi priklauso nuo sugebėjimo sukurti 

tokias institucijas ir vystyti tokią ekonomikos politiką, kuri atitinka šalies išsivystymo lygį. 

Pagal profesorių Sachs bei Mcarthurą (1990) šalys paprastai pereina kelias vystymosi 
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stadijas, kurių kaita tuo pačiu reikalauja ir visiškai naujo požiūrio į šalies ekonomikos 

prioritetus. Šis ekonomistas išskiria tris šalies vystymosi etapus: 

1) Veiksnių sąlygojamas augimas - tai pradinis ekonomikos augimo etapas, 

vykstantis žemiausias pajamas gaunančiose šalyse. Jų konkurencingumą sąlygoja tokių 

išteklių, kaip pigi, neišsilavinusi darbo jėga, žemė, gamtos teikiamų gėrybių naudojimas. 

Įmonės gamina palyginti paprastas prekes, dažnai suprojektuotas užsienyje ir imlias darbui. 

Technologija yra diegiama importuojant, imituojant arba tiesioginių užsienio investicijų 

(TUI) pagalba. Konkuruojama paprastai kainomis, dėl to šios ekonomikos yra labai jautrios 

kainų bei valiutų kursų svyravimams. Šiame etape pagrindinis ekonomikos augimo 

siekiančios vyriausybės uždavinys yra užtikrinti politinį bei makroekonominį stabilumą, 

laisvą rinką ir priėjimą prie gamybos veiksnių (Sachs bei Mcarthurą, 1990). 

2) Investicijų sąlygojamas augimas - ekonomikai pereinant į aukštesnį lygį, 

įmonės pradeda konkuruoti gamindamos standartines prekes (dažnai pagal kontraktą su 

užsienio gamintojais), naudoja daugiausia užsienio technologijas, kurias įsigyja per licencijas, 

TUI bei imitavimą. Kadangi šiame etape daugiausia dėmesio skiriama gamybai, eksportui ir 

TUI pritraukimui, tai ekonomika tampa jautri finansinėms krizėms bei paklausos 

pasikeitimams. Vyriausybės prioritetai irgi turėtų pasikeisti. Siekiant pakilti į aukštesnę 

išsivystymo stadiją, šiame etape reikėtų gerinti infrastruktūrą (tiesti kelius, statyti uostus), 

remti investicijas į modernias technologijas bei per įvairius teisinius susitarimus dėl muitų, 

mokesčių ir firmų veiklos sudaryti sąlygas šalies ekonomikai integruotis į pasaulinę, ypač 

svarbu pritraukti kuo daugiau tiesioginių užsienio investicijų (Sachs bei Mcarthurą, 1990). 

3) Inovacijų sąlygojamas augimas - šį etapą yra pasiekę aukštas pajamas turinčios 

šalys. Jo metu iš technologijas importuojančios ekonomikos šalis tampa technologijas 

kuriančia ekonomika. Valstybėje sustiprėja verslo aplinka, išauga paslaugų sektoriaus svarba, 

o tarptautinis konkurencingumas siejasi su gebėjimu greitai mokytis ir įdiegti naujas 

technologijas. Įmonės bendrai atlieka mokslinius tyrimus, didina investicijas į darbuotojų 

mokymą, kuria pažangias strategijas ir darbuotojų skatinimo sistemas. Tuo pačiu labai išauga 

konkurencija tarp įmonių, kuri dar labiau skatina jas ieškoti naujovių. Ekonomika tampa 

mažiau priklausoma nuo išorinių šakų. Šiame konkurencingumo etape vyriausybė turėtų 

skatinti inovacijas, privačias investicijas į mokslinius tyrimus, remti aukštąjį mokslą, tyrimų 

ir plėtros programas (Gordon ir kt., 2002). Šalies mikroekonominis stabilumas yra pagrindas, 

formuojantis konkurencingumą bei jo augimą. Mokslininkas Solow (1993) tradiciniame 

ekonomikos augimo modelyje išskiria kapitalo augimą ir technologinius pokyčius. Jam 
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pritaria ir profesorius Schmookler (1998), kuris tvirtina, kad technologijų progresas vyksta 

inovacijų dėka.  

Anot tų pačių ekonomistų, pirmoji vystymosi pakopa būdinga žemo pajamų lygio 

šalims, antroji – vidutines pajamas gaunančioms šalims, o trečioji – aukštą pajamų lygį 

pasiekusioms valstybėms. Ekonomistai Aghionas bei Howittas (2005) savo straipsnyje apie 

ekonomikos augimo veiksnius siūlo, kad tam tikrą ekonomikos išsivystymo lygį pasiekusioms 

šalims reikia iš esmės persvarstyti savo ekonomikos politiką ir jos prioritetus. Profesorius 

Porter (1980) teigia, kad įmonė gali sukurti konkurencinį pranašumą prieš savo konkurentus, 

pateikiant bazinį produktą žemesne kaina, arba pateikiant produktą, kad ir aukštesne kaina, bet 

turintį aukštesnį vertingumą, kuris kompensuoja didesnę kainą.  

Lietuva šiuo metu yra priskiriama aukštesnes-vidutines pajamas gaunančių šalių 

grupei, pasižymi gana gerai išvystyta infrastruktūra, veikiančiomis institucijomis, įtakingu 

paslaugų sektoriumi, gana stipriu viduriniu išsilavinimu bei integruotumu į tarptautines 

struktūras, galima spręsti, kad mūsų šalis šiuo metu stovi trečiojo ekonomikos vystymosi 

etapo prieangyje. Tai sąlygoja būtinumą užtikrinti pakankamą tiesioginių užsienio investicijų 

lygį, aktyvų technologijos ir „know-how“ perėmimą bei pamažu skatinti žmogiškų išteklių, 

tyrimų ir plėtros bei inovacijų vystymąsi, taip įžengiant į trečiąją ekonomikos vystymosi 

stadiją ir išlaikant aukštus ekonomikos augimo tempus.  

 

Inovacinės veiklos kontrolė 

 

Kontrolė – tai procesas, kuris užtikrina inovacinės veiklos tikslų pasiekiamumą. 

Daugybė nenumatytų aplinkybių ar trikdžių gali sunkinti sumanymų įgyvendinimą (Gordon, 

2002) Konkurencijos, socialinių vertybių, įstatymų ir kitų išorinių sąlygų pasikeitimai gali 

padaryti inovacinės veiklos planus neįvykdomus. Tad kontrolė įvairiose veiklos srityse yra 

labai reikalinga. Šią valdymo funkciją vadovai turi pradėti vykdyti, kai tik suformuluojami 

inovacinės veiklos tikslai ir uždaviniai.  

Psichologas Shein (2006) pabrėžia, kad organizacijų vadovai, planuojantys 

inovacinius pokyčius, naiviai mano, jog paprastas informavimas apie pokyčių būtinumą ir 

atitinkami norminiai aktai leis pasiekti norimų veiksmų. Tik kontrolės pagalba yra galimybė 

sužinoti, kaip arti esama prie galutinio tikslo. Vienas iš svarbiausių kontrolės ypatumų, tai, 

kad procesai turi būti glaudžiai susiję. Mokslinėje literatūroje yra išskiriamos trys kontrolės 

rūšys, kurios visiškai atitinka inovacinės veiklos specifiką:   

1. Parengiamoji; 
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2. Einamoji; 

3. Baigiamoji. 

 

Paveikslas 15 Kontrolės rūšys 

Šaltinis: Inovacijų vadyba. Sudarė: Jakubavičius, A.; Melnikas, B.; Strazdas, R.. Vilnius: 

leidykla „Technika“, 2002, p.194 

 

 Procedūrų įgyvendinimas yra svarbiausias parengiamosios kontrolės priemonių 

tikslas. Norint garantuoti planų vykdymą, reikia sukurti procedūras, kurių laikantis būtų 

užtikrinta, kad darbas vyks numatyta linkme. Organizacinė struktūra dirbs taip, kaip 

sumanyta tik tada, kai kvalifikuoti inovacinės veiklos valdymo specialistai gerai išsiaiškins 

veiklos tikslus. Tam tikslui išsiaiškinti bus naudojama parengiamoji kontrolė, kuri yra 

susijusi su žmogiškaisiais ištekliais. Jos metu analizuojami personalo įgūdžiai ir žinios, 

kurios labai svarbios inovacinėje veikloje, atliekant tam tikras pareigas. Norint, kad 

personalas dirbtų efektyviau, reikia nustatyti darbuotojų mokymo, ugdymo bei 

perkvalifikavimo būdus (Melnikas ir kt., 2000). 

 Pabrėžtina, kad kiekviena inovacinė veikla yra sietina su rizika. Profesorius 

Twiss (1980) teigia, kad norint priimti sprendimą dėl pasirinktos inovacinės veiklos, reikia 

realiai įvertinti stipriąsias ir silpnąsias puses. Inovacinėje veikloje yra labai svarbi 

parengiamoji finansinių išteklių kontrolė – biudžetas, kuris užtikrina, jog kai inovacinei 

veiklai prireiks lėšų, tai jų bus surasta. Biudžetas numato išlaidų ribas ir neleidžia inovacinės 

veiklos dalyviams neracionaliai jų eikvoti. Mokslininkai Ansoff, Portern ir Kay (1990) 

pabrėžia, kad inovacinė veikla turi būti valdoma remiantis jos programavimu. Tai pagrįsta 

tuo, kad organizacijos, sudarydamos strateginius planus, juose numato gamybos, pardavimų 

apimtis bei pelną keleriems metams į priekį, todėl laikui bėgant tarp reikiamo bei gaunamo 

pelno atsiranda atotrūkis ir šią spragą turi užpildyti inovacijos, naujos rinkos ar 

diversifikacija.  

 Kita labai svarbi kontrolės rūšis – einamoji, kuri yra vykdoma tiesiogiai 

prasidėjus darbams. Ši darbo kontrolė padeda išvengti plano ir rezultatų atotrūkio. Atsiradus 
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nedideliems nukrypimams, vėliau gali kilti problemų. Darbo rezultatai yra kontroliuojami, 

todėl kontrolės sistema privalo turėti grįžtamąjį ryšį. Visas šias sistemas sieja tai, kad jos:  

a) Turi tikslą;  

b) Koreguoja nukrypimus ir garantuoja tikslų įgyvendinimą; 

c) Atsekami nukrypimai nuo numatytų tikslų; 

d) Naudojasi išoriniais ištekliais; 

e) Išorinius išteklius pritaiko vidiniam naudojimui (Polley ir Smith, 2007). 

Kai darbas atliktas yra naudojamas baigiamosios kontrolės grįžtamasis ryšys. 

Tuo metu visi rezultatai yra lyginami su reikalavimais. Inovacinės veiklos vadovai įvertina 

atliktus planus ir sprendžia, ar jie buvo realūs. Naudojant tokią procedūrą yra išsiaiškinama, 

kokios buvo iškilusios problemos ir rengiami nauji planai, kurie leistų jų išvengti.  

 

Inovacijų nauda, įgyvendinant verslo modelius ir stiprinant įmonių 

konkurencinius pranašumus  
 

Pasaulio mokslinėje bendruomenėje nėra bendro požiūrio į konkurencingumą. Taip yra 

todėl, kad konkurencingumas apibrėžiamas kaip kompleksinė kategorija, o situacija ar būsena 

išmatuojama vienu ar keliais parametrais. Konkurencingumas dažnai nulemia subjekto 

(valstybės, įmonės, asmenų grupės ar pavienio asmens) ekonominę ir socialinę gerovę, 

prestižą, o per mažas konkurencingumas gali būti didelių praradimų, sukrėtimų ar net 

žlugimo priežastis. Jucevičius (2006), nagrinėdamas ekonominį konkurencingumą, pabrėžė, 

kad konkurencingumas visais atvejais yra susijęs su produktyvumu, kuris lemia, kokio dydžio 

ekonominė vertė bus sukurta, koks bus atlyginimo už darbą ir investicijų atsipirkimo lygis. 

Taip pat konkurencingumą galima nagrinėti tiriant įvairių lygių objektus ir subjektus: 

valstybę, valstybių sąjungą, miestą, šalies ūkio šaką, įmonę ar organizaciją bei tam tikrą 

prekę ar paslaugą.  

Terminas konkurencija yra kilęs iš lotynų kalbos žodžio concurrentia, reiškiančio tam 

tikrą kovą, susidūrimą, varžybas, lenktyniavimą. Konkurencingumas – tai sudėtinga sąvoka, 

kuri apibūdina subjekto arba objekto sugebėjimą konkuruoti, kintantį vietos arba laiko sąlygų 

atžvilgiu (Beniušienė ir Svirskienė, 2008). Taigi, įmonės konkurencingumas, anot G. Piccoli 

(2005), pasaulinėse rinkose yra susijęs su įmonės gebėjimu greitai reaguoti į skubius rinkos 
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pokyčius ir išlaikyti jose savo pozicijas. Konkurencinio pranašumo idėja prasideda nuo 

pasiskirstymo ir vertės kūrimo. Konkurencingai pranaši įmonė pripažįstama tada, kai jos 

įtaka lemia ekonomikos pasikeitimus rinkoje, kurioje užima tam tikrą dalį. Ekonominės 

pusiausvyros sąvoka aiškinama įmonės sugebėjimu atsispirti neigiamai varžovų įtakai ir 

nepalūžti. Tad įmonė privalo gebėti įveikti strateginių sunkumų barjerus, taip pat apginti 

konkurencinio pranašumo pozicijas bei suduoti atsaką konkurentams. L. Lobanovos (2001) 

teigimu konkurencijos esmė yra būtinumas kovoti, kuris svarbus tarpusavio rungtyniavimui 

rinkoje. Pastovus konkurencinis pranašumas įgyjamas tik tada, kai jis tęsiasi po konkurentų 

mėginimo destabilizuoti įmonės veiklą.  

Pasak A. Marčinsko, D. Diskienės (2001), nuolat besikeičiančioje ir sudėtingoje verslo 

aplinkoje kinta ir organizacijų konkurencingumo įgijimo ir išlaikymo būdai, kurie mokslinėje 

literatūroje vertinami nevienodai. Tad galima drąsiai teigti, jog nėra universalių įmonės 

konkurencingumo įgijimo ir išlaikymo būdų. Beje dauguma autorių pritaria nuomonei, kad 

konkurencinę kovą laimi tik tie, kurie: 

 Gali pasiūlyti itin išskirtinį ir unikalų produktą ar paslaugą;  

 Pirmieji randa būdą prieiti prie pagrindinių išteklių; 

 Ištobulina sugebėjimą itin jautriai reaguoti į rinką ir adaptuotis prie jos; 

 Anksčiau (nei kiti) pasiekia aukščiausio rezultatyvumo lygį.  

Todėl galima teigti, kad organizacijos konkurencingumas gali būti įgytas dėl skirtingų 

veiksnių įtakos. Įprastai jie skirstomi į dvi stambias grupes: išorės (makroaplinkos ir jos 

dalies – konkurencinės aplinkos veiksniai) ir vidaus (organizacijos aplinkos veiksniai, kurie 

yra daugiau ar mažiau jos pačios kontroliuojami). Išorės aplinkos veiksniai suformuoja 

galimybes ir ribojimus, su kuriais susiduria organizacija konkurencinėje aplinkoje. Vidaus 

aplinkos veiksnius, t.y. įmonės veiklos aplinkos turinį, lemia išorės aplinka. Jei įmonė dėl 

naujų išorės sąlygų, darančių jai įtaką nesugeba reorganizuoti savo valdymo sistemos, jos 

gyvybingumui gresia didelis pavojus.  

 

Konkurencingumo veiksniai 

 

Anisimovaitės ir Marcišauskienės (2008) teigimu, „konkurencingumas“ – tai teigiamas 

reiškinys, skatinantis gamybos tobulėjimą, gaminių kokybės gerėjimą, papildomų paslaugų 

teikimą, kainų mažinimą ir pan. Autorės mano, kad gerai parinkta kiekybinių ir kokybinių 

vertinimo rodiklių sistema galėtų pilnai atskleisti įmonių konkurencinius pranašumus bei 
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parodyti jos užimamą konkurencinę poziciją tarp potencialių konkurentų vietinėje ir 

tarptautinėje rinkoje.  

Įmonės įvairiausiomis ekonominėmis, organizacinėmis, technologinėmis ir kitomis 

priemonėmis nuolat siekia įgyti ir išlaikyti konkurencinius pranašumus. Šių dienų aplinkoje, 

pagal M. Porterio atliktų tyrimų ir gautų rezultatų analizę, buvo išskirti veiksniai, bylojantys, 

kad konkurencingumas ir jo intensyvumas stiprėja (Maksvytienė, 2002): 

 konkuruojančių įmonių dydis ir konkurencinės jėgos beveik vienodos; 

 dėl mažos produkto diferenciacijos vartotojų pasirinkimo galimybės nedidelės; 

 didelis konkurentų skaičius; 

 aukšti paslaugos teikimo kaštai. 

Pasak M. Porterio, įmonės, kurios nori išlaikyti konkurencinį pranašumą, turėtų 

vadovautis konkurencijos strategija, kuri galėtų įvertinti šakos konkurencines jėgas, veiksnius 

bei jų šaltinius (Maksvytienė, 2002).  

Atsirandant vis naujoms galimybėms ir inovacijoms, naudojantis internetu, leidžiama 

įmonėms sudaryti konkurencinius pranašumus, kurie padeda organizacijoms išsilaikyti 

konkurencinėje erdvėje (Paliulis ir kt., 2007). 

Lentelė 10 Įmonės konkurenciniai pranašumai, naudojantis internetu 

Įmonės veiklos 

funkcijos 

Konkurenciniai 

pranašumai, naudojantis 

internetu 

Galimybės 

 P
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rd

a
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o
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a
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Efektyvi reklama 

 Pasitelkiant reklamą specializuotuose 

tinklalapiuose optimizuoti tikslinę reklamos 

auditoriją; 

 Vienu metu pasiekti vietinius ir tarptautinius 

klientus. 

Efektyvus pardavimas 
  Supaprastinti bandomojo ar pakartotinio 

pirkimo procesą. 

Klientų aptarnavimo gerinimas 
 Efektyviau teikti esamas ir naujas paslaugas 

klientams.  

Komunikacijų efektyvumo 

didinimas 

 Operatyviai ir greitai suteikti informaciją 

klientui; 

 Grįžtamojo ryšio užtikrinimas; 

 Keitimasis oficialiais dokumentais. 

Planavimas  Informacinių duomenų bazių kūrimas ir 

atnaujinimas. 
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Išlaidų mažinimas  Sumažinti bendravimo su vartotojais 

išlaidas; 

 Sumažinti dokumentų persiuntimo išlaidas; 

 Naudojant interneto technologijas, taupyti 

darbuotojų laiką komunikavimui. 
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) 
Išlaidų mažinimas 

 Organizuojant apsirūpinimą įvairiais 

ištekliais, didinti darbuotojų darbo 

efektyvumą. 

Žmogiškųjų išteklių 

formavimas 

 Naudotis didelėmis duomenų bazėmis 

vidinėje ir tarptautinėje darbo rinkoje, 

siekiant surasti geriausius sprendimus. 

Aprūpinimas technologiniais 

ištekliais 

 Sekti technologijų vystymąsi ir gauti 

naujausią informaciją. 

Šaltinis: Paliulis, N., Pabedinskaitė, A., Šaulinskas, L. Elektroninis verslas: raida ir modeliai, 2007, 

p.118 

Verslo įmones veikia konkurencingumo veiksniai rinkoje, kuriuos formuoja aplinka. 

Juos galima grupuoti į išorinius (netiesioginio poveikio elementus) ir vidinius (tiesioginio 

poveikio elementus). Vidinius veiksnius, dar kitaip vadinamus įtaką darančiomis 

suinteresuotomis pusėmis, sudaro tiekėjai, vartotojai, akcininkai ir daugelis kitų, kurie daro 

tiesioginę įtaką organizacijai. Išorinė aplinka - socialiniai, technologiniai, politiniai ir 

ekonominiai veiksniai. Išorinio poveikio organizacijai jie nedaro. Tiesioginio ir netiesioginio 

poveikio elementų įtaka įmonei ir konkurencingumo veiksnių schema. 

 

Paveikslas 16 Įmonių konkurencingumą lemiantys veiksniai 

Šaltinis: S. Adomaitis,  Konkurencingumas Lietuvos įmonėse, 2010 
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Taigi, įmonės konkurencingumą lemia tiek išoriniai tiek vidiniai veiksniai. Siekiant 

nustatyti tikrąsias įmonės konkurencingumą ribojančias priežastis, įmonės veikla turėtų būti 

įvertinta visapusiškai, t.y. ne tik iš finansų, bet ir žmogiškųjų išteklių, vidaus procesų ir 

klientų perspektyvų. 

 

Verslo modeliai 

 

Ne mažiau svarbų vaidmenį verslo plėtrai ir verslumo dinamikai vaidina verslo modelio 

kokybė. Terminas „Verslo modelis“ (angl. Business model) vartojamas teorijoje bei verslo 

praktikoje, kada norima formaliai ar neformaliai pristatyti plačiau įmonės verslo 

charakteristikas, apibrėžiant įmonės tikslus, strategiją, infrastruktūrą, organizacinę struktūrą, 

prekybos praktiką, veiklos procesus bei pačią įmonės politiką. Skirtinguose literatūros 

šaltiniuose galime sutikti įvairius „verslo modelio“ apibrėžimus, kurie susisteminti ir pateikti 

3.3.1 lentelėje. 

Terminas „verslo modelis“ pirmą kartą pavartotas šeštajame dešimtmetyje, vadybos 

mokymų kontekste. Verslo modelio sampratos klausimas yra vis dar aktualus. Ir šiandien 

nėra vieningo apibrėžimo, kas yra verslo modelis, kiek jų egzistuoja ir kaip jie gali būti 

grupuojami. Darytina prielaida, kad tam įtakos turi dinaminė verslo modelio prigimtis – jis 

nuolat kinta, keičiantis technologinei, ekonominei ir socialinei aplinkai (Chesbroug and 

Rosenbloom, 2002). 

Paul Timmers (1998), vienas pirmųjų autorių, pradėjusių nagrinėti verslo modelius, 

teigia, kad verslo modelis apima kelis segmentus, tai yra: produktų, paslaugų ar informacijos 

srautų struktūrą, apibrėžiančią skirtingus verslo dalyvius ir jų vaidmenis; galimų naudų, 

kurias gauna įvairūs verslo dalyviai, numatymas; pajamų šaltinių numatymas ir apibūdinimas 

(Timmers, 1998). 

Verslo modelis apibrėžia, kaip įmonė kuria, teikia ir išlaiko vertę – ekonominę, 

socialinę ar kitokią. Šiandienos rinkose sėkmingai veikiančios įmonės konkurencinę sėkmę 

dažnai nulemia ne tik jos siūlomi produktai ar paslaugos, bet sėkmingai sukurtas ir nuosekliai 

įgyvendinamas verslo modelis (Chesbroug and Rosenbloom, 2002). 

Verslo modelis suprantamas ir analizuojamas kaip šiuolaikinis verslo įmonių, 

siekiančių labiau integruotomis į pasaulinę rinką, konkurencingumo didinimo priemonė 

rinkoje. Verslo modelis bendrąja prasme yra logika, kuria vadovaujantis įmonė sukuria ir 

pateikia vertę vartotojui, suvaldo veiklos kaštus bei uždirba pinigus. Kitaip tariant, tai būdas 
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įmonei realizuoti naujas idėjas, išlaikyti ir kurti naują vertę, tenkinant vartotojų poreikius 

(George ir Bock, 2011). 

 

Lentelė 11Verslo modelio sąvokų apžvalga 

 

 

Autorius (-iai) 

 

Metai 

 

Verslo modelio sąvoka 

 

Amit, Zott 2001 Verslo modelis vaizduoja turinį, struktūrą ir valdymo 

operacijas, suprojektuotas taip, kad vertė būtų sukuriama 

išnaudojant verslo galimybes. 

Chesbrough, 

Rosenbloom  

 

2002 Autoriai siūlo verslo modelį aiškinti kaip konstruktą, 

tarpininkaujantį vertės kūrimo procese. 

Magretta 2002 Verslo modelis atsako į tokius klausimus: kas yra klientas? 

Ką vertina klientas? Kaip mes užsidirbsime pinigų šiame 

versle? Kokia pagrindinė ekonominė logika? Kaip mes galime 

klientams suteikti vertę tinkamomis sąnaudomis? 

Osterwilder ir 

kt.  

2005 Verslo modelis yra konceptuali priemonė, kuri apima 

elementų ir jų ryšių rinkinį ir leidžia išreikšti konkrečios 

įmonės verslo logiką. Tai įmonės teikiamos vertės, vienam ar 

keliems klientų segmentams, aprašymas, įmonės struktūros ir 

jos partnerių tinklas: kūrimui, rinkodarai ir šios vertės bei 

santykių kapitalo pateikimas, siekiant pelno ir tvaraus įplaukų 

srauto. 

Shafter ir kt. 2005 Verslas iš esmės susijęs su vertės kūrimu ir pelno gavimu iš 

šios vertės, o modelis yra tiesiog tikrovės atspindys. Autoriai 

verslo modelį apibrėžia kaip įmonės pagrindinės logikos ir 

strateginių pasirinkimų vertės kūrimui ir fiksavimui vertės 

tinkle. 

Tikkanen ir kt. 2005 Autoriai verslo modelį apibrėžia kaip pasireiškusią 

komponentų ir susijusių medžiagų bei kognityvinių aspektų 

sistemą. 

Voepel ir kt. 2005 Konkreti verslo koncepcija (verslo darymo būdas, filosofija, 

verslo modelis) atsispindinti pagrindiniame verslo vertės 

pasiūlyme(-uose) klientams; jo tinklo vertės konfigūracija 

teikiant vertę, susidedančią iš strateginių pajėgumų, taip pat 

kitų vertės tinklų. 

Chesbrough 2007 Verslo modelis atlieka dvi svarbias funkcijas: vertės kūrimą ir 

vertės gavimą. Pirma, jis apibrėžia veiklos eigą – pradedant 

nuo žaliavų įsigijimo galutinio vartotojo patenkinimui, 

sukursiančios naują produktą ar paslaugą, kai grynoji vertė 

sukuriama per įvairias veiklas. Antra, verslo modelis apima 

dalį įmonės veiklos plėtimosi ir valdymo vertės. 

Zott, Amt 2007 Verslo modelis apibrėžiamas kaip struktūra, turinys, įmonės 

vidinių ir jos mainų partnerių sandorių valdymas. 

Johnson ir kt. 2008 Verslo modelis susideda iš keturių tarpusavyje susijusių 

elementų (klientų vertės pasiūlymas, pelno formulė, 
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pagrindiniai ištekliai, pagrindiniai procesai), kurie kartu kuria 

ir teikia vertę. Inovacijos yra neatsiejama verslo modelio 

dalis. 

Storbacka ir 

Nenonel 

2009 Verslo modelis – tarpusavyje susijusių pajėgumų, 

reglamentuojančių turinį, procesus ir bendrai kuriamos 

dvejopos vertės sąveikos ir keitimosi valdymo, 

konfigūracijos. 

Šaltinis: NENONEN, S.; STORBACKA, K. Business model design:conceptualizing 

networked value co creation. 2009,  p. 3-4.  

 

Verslo modelio reikšmė įmonės veiklos procese 

 

Informacijos amžiui būdingi dinamiški pokyčiai turi lemiamos reikšmės įmonės verslo 

modelio pasirinkimui ir konkurencingumui. Netinkamai suformuotos įmonės verslo modelis 

ir įmonių konkuravimo strateginiai sprendimai gali turėti neigiamų pasekmių. Todėl vienas iš 

pagrindinių šiuolaikinių strateginio valdymo verslo atstovų interesų objektų dinamiškoje ir 

neapibrėžtoje verslo aplinkoje yra tinkamų konkuravimo strateginių sprendimų priėmimas bei 

konkurencinių pranašumų pasiekimas (Teese, 2010). 

Nors verslo modelio samprata įeina į strateginio valdymo tyrimų sritį, tačiau verslo 

strategija ir modelis nėra tapačios sąvokos. Verslo strategija yra verslo modelio panaudojimas 

konkurencinėje kovoje. Laikomasi nuomonės, kad verslo modelis paaiškina įmonės „verslo 

sistemos“ logiką, kuriant vertę vartotojui, esančią už visų šių procesų, ir tai yra trūkstama 

grandis tarp strategijos ir proceso (Chesbroug ir Rosenbloom, 2002). 

Verslo modelio samprata paprastai atskiriama nuo verslo organizavimo modelio 

sampratos, nes pastaroji reiškia įmonės susikoncentravimą į procesą ir veiklas, kai tuo tarpu 

verslo modelis nukreiptas į vertės sukūrimą ir vartotojus. Verslo modelis atspindi įmonės 

verslo logiką, parodo, ką įmonė siūlo savo klientams, kaip ji juos pasiekia ir toliau palaiko 

ryšius, kokie santykiai su partneriais ir kaip uždirbami pinigai. Verslo modelis padeda 

atsakyti į tokį klausimą: „Kas yra mūsų verslas ir ką iš tikrųjų parduodame?“ Verslo modelio 

vieta įmonės veiklos procese parodo jo ryšius su verslo organizavimu, verslo planu (verslo 

taktika) ir verslo strategija (Kinderis, 2012). 

Verslo modelis tampa esminiu rinkos ekonomikos bruožu, kada kalbama apie vertės 

sukūrimą savo klientams. Į šios vertės sukūrimą įeina daugybė elementų: vartotojų 

pasirinkimas, produkto ar paslaugos išskirtinumas, klientų aptarnavimas bei prekės ženklo 

patikimumas. Pelno siekiančios ir konkuruojančios įmonės siekia įtikti klientų poreikiams. 

Įmonės siūlomas produktas turi būti nuolat tobulinamas, pasitelkiant inovacijas bei naujoves. 

Verslo tikslas – pasiūlyti geriausią produktą rinkoje. Taip sukuriama produkto ar paslaugos 
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vertė. Kaip kurie verslo modeliai labiau adaptuoti į klientų poreikius ir verslo aplinką. 

Pasirinkimas, koregavimas, gerinant verslo modelius – tai įmonės kompleksiniai veiksmai, 

formuojant verslo modelį (Teese, 2010). 

Įmonė pasirinkusi neteisingus verslo modelius tiesiog nesukuria vertės savo klientams, ir 

jie neturi jokios paskatos naudotis įmonės teikiamomis paslaugomis ar pirkti jų produktus, tai 

gali vesti į nesėkmę. Vis dėlto dalis pradedančių verslą neišvengiamai susiduria su sunkumu, 

kokį verslo modelį pasirinkti.  Siekiant, sukurti sėkmingai veikiančio verslo modelį, įmonė 

privalo: 

 gerai suprasti ir atpažinti savo įmonės ar konkurentų taikomą verslo modelį (KTU, 

2013). 

 gebėti netradiciškai pažvelgti į savo veiklą ir jos galimybes; 

 rasti kūrybiškus verslo sprendimus; 

 suprasti ir tinkamai naudoti esminius strateginius išteklius; 

 taikyti efektyvius marketingo sprendimus; 

 parengti novatorišką, konkurencingą verslo modelį. 

 Verslo modelio vietą įmonės veiklos procese atspindi tai, kad jo samprata yra 

atskiriama nuo verslo organizavimo modelio sampratos; tai nėra strategija, o ankščiau 

sukuriamas ir labiau abstraktus nei verslo planas. Strategijos, verslo modelio, verslo 

organizavimo ir verslo plano (verslo taktikos) sudarymo ir veikimo sąlygas įmonėje galima 

suskirstyti į tris etapus: Pirmajame etape reikia parengti strategiją, antrajame etape 

adaptuojamas tam tikras verslo modelis, o trečiajame etape peržiūrimi taktiniai įmonės 

veiklos sprendimai (Kinderis, 2012). 

Ekonomikos teorija yra orientuota į apčiuopiamų produktų ir paslaugų sandėrius. 

Verslo sėkmė kur kas labiau priklauso nuo neapčiuopiamų vertės aspektų ar pasiūlymų 

vartotojui. Verslo modelis – bendroji verslo logika, kuria vadovaudamasi įmonė sukuria ir 

pateikia vertę vartotojui bei iš to uždirba pajamas (Gucevičius, 2013). 

Verslo modelis apibrėžia, kaip įmonė kuria, teikia ir išlaiko vertę – ekonominę, 

socialinę ar kitokią. Kitais žodžiais tariant, tai išsamus atsakymas į klausimą, iš kur ateis 

pinigai? (angl. where money comes from?). Išnagrinėjus skirtingų autorių literatūrą 

(Osterwalder ir Pigneuer,  (2009), Timmers (1998), Chesbrought ir Rosenbloom (2002)) 

galime teigti, kad pamatinius verslo modelio formavimo pagrindus sudaro: klientai, vertės 

pasiūlymas, infrastruktūra ir finansinis gyvybingumas. Plačiausiai mokslininkų ir praktikų 

analizuojama A. Osterwalder ir Y. Pigneur (2009) verslo modelio struktūra, kurią sudaro tiek 
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vidinės įmonės aplinkos, tiek išorinės aplinkos elementai, kurie siejami loginiais ryšiais, kad 

būtų sukurta nauja vertė. 

Verslo modelis - strateginis verslo projektas, kuris įgyvendinamas organizacinėje 

struktūroje, procesuose ir sistemoje. Įmonės verslo modelio struktūra formuojama, 

vadovaujantis devyniais struktūros elementais, t.y. skirtingomis grupėmis su bendromis 

charakteristikomis. Žemiau, 13 lentelėje, pateikiami devyni pagrindiniai verslo modelio 

struktūros elementai, apimantys keturias pagrindines verslo sritis: klientus, pasiūlymą, 

infrastruktūrą ir finansinį gyvybingumą. 

Lentelė 12 Verslo modelio struktūros elementai 

 

 

Verslo 

sritis 

 

Struktūros 

elementai 

 

Aprašymas 

 

 

K
li

en
ta

i 

Klientų 

segmentas 

Klientų segmentas - į klientus orientuotas verslo modelis apibūdina 

skirtingas grupes žmonių ar organizacijų, kurioms įmonė siekia 

suteikti paslaugų ar parduoti prekių. Klientai -  kiekvieno verslo 

modelio varomoji ašis. Be klientų (pelningų), nei viena kompanija 

negalėtų ilgai išsilaikyti. Siekiant kuo labiau patenkinti klientų 

poreikius, įmonė gali sugrupuoti juos į atskirus segmentus: pagal 

bendrus poreikius, elgesį ar kitus požymius. Verslo modelis gali 

apibūdinti vieną ar keletą mažesnių/didesnių klientų segmentų. Įmonė 

privalo priimti sąmoningus sprendimus kurį segmentą aptarnauti, o kurį 

ignoruoti. Kaip tai yra nuspręsta, verslo modelis gali būti atidžiai 

suprojektuojamas, orientuojantis į specifinius klientų poreikius. 

Kanalai Įmonė pasirenka per kokius paskirstymo kanalus bus pasiekiami  

klientai (komunikacija, platinimas ir pardavimas). Pardavimo 

kanalai apibūdina kaip įmonė komunikuoja ir pasiekia klientų grupes, 

perduodant sukurtos produkcijos ar paslaugos vertę. Komunikacija, 

paskirstymas ir pardavimo kanalai  - įmonės sąsajos su klientais. 

Kanalai suvaidina svarbų vaidmenį siekiant pažinti klientą, tai pat 

atlieka dar ir šias funkcijas: augina sąmoningumą tarp klientų apie 

įmonės teikiamas paslaugas ar produktus; leidžia klientams įvertinti 

įmonės vertės pasiūlymą; leidžia klientui įsigyti specifinius produktus 

ar paslaugas; tiekia vertės pasiūlymą klientui; teikia pagalbą klientui po 

prekės įsigijimo.  

 

 

Santykiai su 

klientais 

Tam tikrų ryšių suformavimas tarp pačios įmonės ir klientų. 

Klientų santykių elementas apibūdina, kokia bendravimo forma su 

skirtingomis klientų grupėmis yra sukurta. Įmonės turėtų išsiaiškinti 

kokį santykių tipą su atskiromis klientų grupėmis jie norėtų sukurti. 

Santykiai gali būti nuo labai asmeniškų iki automatizuotų. Klientų 

santykiai vystomi: klientų įsigijimas, klientų išsaugojimas, pardavimo 

apimčių padidinimas.  
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Vertės 

pasiūlymas 

Siekia išspręsti klientų problemas ir tenkinti jų poreikius sukuriant 

atitinkamą vertę. Įmonėje pagamintos produkcijos ar atliktos 

paslaugos vertės pasiūlymas, tampa priežastimi kodėl klientai renkasi 

vieną ar kitą kompaniją. Tai leidžia patenkinti  kliento poreikius. 

Kiekvienas vertės pasiūlymas susideda iš pasirinktų daugybės produktų 

ir/arba paslaugų, kas atitinka keliamus reikalavimus konkrečiam klientų 

segmentui. Produkto ar paslaugos  vertės pasiūlymai iš kitų rinkoje 

esančių produktų ar paslaugų,  gali išsikirti novatoriškumu, arba iš 

panašių esančių rinkoje išsikirti papildomomis funkcijomis ar 

atributais.  

In
fr

a
st

ru
k

tū
ra

 

Esminė 

partnerystė 

Esminė partnerystė savanoriškas inicijuotas bendradarbiavimas 

tarp dviejų ar daugiau įmonių, kad būtų sukuriama vertė klientui.  
Pagrindinės partnerystės – apimą tinklą tarp tiekėjų ir partnerių, kas 

leidžia verslo modeliui veikti. Įmonės sudaro partnerystes dėl daugelio 

priežasčių, partnerystė tampa kertiniu akmeniu daugelyje verslo 

modelių. Kompanijos sukuria sąjungas siekdamos optimizuoti verslo 

modelį, sumažinti riziką ar įsigyti specifinių išteklių ar veiklų. 

Pagrindiniai 

ištekliai, 

gebėjimai 

Lėšos reikalingos sukurti vertei, kad prekė ar paslauga pasiektų 

klientus per ankščiau išdėstytus elementus. Kiekvienas verslo 

modelis reikalauja pagrindinių išteklių. Šios išlaidos leidžia įmonei 

sukurti ir pasiūlyti vertę klientui, pasiekti rinkas, išlaikyti santykius su 

klientais ir uždirbti pajamas. Skirtingi ištekliai priklauso, nuo pasirinkto 

verslo modelio. Pagrindiniai ištekliai gali būti fiziniai, finansiniai, 

intelektualiniai ar žmogiškieji. Lėšos gali būti nuosavos, skolintos. 

Esminės 

veiklos 

Esminės veiklos, kuriančios įmonės gaminamos produkcijos ar 

paslaugos vertę. Apibūdina pagrindinius įmonės veiksmus, kuriuos 

turi atlikti įmonė, kad verslo modelis veiktų.  Pagrindinės veiklos 

leidžia įmonei  sukurti ir pasiūlyti  gaminamos produkcijos ar paslaugų 

vertę, pasiekti rinkas, palaikyti santykius su klientais bei uždirbti 

pajamas. Esminės veiklos verslo modelyje: gamyba, problemų 

sprendimas, platformos / tinklo valdymas. 

F
in

a
n

si
n

is
 g
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y
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u
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Išlaidų 

struktūra 

Išlaidų struktūra: pagrindiniai įmonės veiklos kaštai. Išlaidų  

struktūra - visos įmonės patiriamos išlaidos, plėtojant įmonės veiklą. 

Kuriant ir pateikiant gaminio ar paslaugos vertę, išlaikant santykius su 

klientais ir generuojant pajamas visur patiriamos išlaidos.  Kai kurie 

verslo modeliai reikalauja daugiau išlaidų, kiti pasirinkti modeliai 

mažiau. Kaip pavyzdys galėtų būti taip vadinamos pigios oro linijos 

(angl. low cost carrier), kurių verslo modelis pastatytas ant kuo 

žemesnių patiriamų sąnaudų principo. 

Pajamų 

srautai 

Pagrindiniai įmonės pajamų šaltiniai, arba vertė už kurią klientai 

linkę mokėti.  Grynųjų pinigų srautai, kuriuos generuoja kiekvienas 

klientas. Vaizdžiai galima palyginti, kad klientai tai verslo modelio 

įmonės širdis, o pajamų srautai arterijos. Įmonės turi  išsiaiškinti, už ką 

iš tikrųjų klientai yra pasiruošę mokėti. Sėkmingas atsakymas leis 

įmonei sukurti viena ar keletą pajamų srautų atskiram klientų 

segmentui. Kiekvienas pajamų srautas turi skirtingą kainodaros 

mechanizmą, kaip fiksuotos kainos, derybos, aukcionai, nuo rinkos 

priklausomos, nuo kiekio priklausomos ar pelno valdymo. Verslo 

modelis gali būti sudarytas iš 2 skirtingų pajamų srautų: sandorių 

pajamų, kurios įtakojamos pavienių klientų įmokų; pasikartojančių 
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pajamų, kurios susidaro iš parduotų prekių ar paslaugų bei papildomų 

išlaidų susijusių su įsigytos prekės ar paslaugos naudojimu. 

Šaltinis: OSTERWALDER, A.; PIGNEUR, Y. Business model generation, Amsterdam: 

Modderman Drukwerk, 2009.  p. 16 – 41.  

 

Apibendrinant galima teigti, kad verslo modelio struktūros parengtos taip, kad padėtų 

išsiaiškinti ir parodyti elementų tarpusavio priklausomybę ir sąveiką, o kuriant naują vertę, 

leistų išreikšti verslo logiką ir įmonės veiklos specifiką. Verslo modelio struktūra yra 

kompleksinė ir paprastai susideda iš šių elementų: vertės pasiūlymo, klientų segmento, 

kanalų, ryšių palaikymo, partnerystės, pagrindinių išteklių pagrindinės veiklos, sąnaudų 

struktūros ir pajamų srautų. Taigi verslo modelio struktūrų gausa ir įvairiapusiškumas rodo jo 

daugiareikšmiškumą, o ir pats verslo modelis traktuotinas tarsi vertės apibūdinimas, kurį 

įmonė siūlo vienam ar keliems klientų segmentui, priimant verslo dizaino sprendimus, 

sukuriant partnerių tinklus, palaikant ryšius ir pelno generavimą (Kinderis, 2012). 

 

Konkurencinių pranašumų samprata 

 

Paskutiniu metu konkurencija daugelyje sričių vis aštrėja dėl daugelio aspektų. Visų 

pirma, mažėja pasaulinę prekybą ribojantys barjerai, ir multinacionalinės kompanijos tampa 

vis galingesnės (Vasiliauskas, 2007). Dėl šių priežasčių konkurencinių pranašumų samprata 

plečiasi ir apima vis daugiau aspektų, įvairūs autoriai akcentuoja skirtingus požiūrius, kurie 

gali būti pritaikomi priklausomai nuo įmonės dydžio, geografinės pozicijos, produktų ar 

paslaugų pobūdžio ir kt. 

 Visų pirma, konkurenciniai pranašumai − tai įmonių stipriosios savybės, kurios 

išskiria įmonę iš kitų konkurentų. Įmonė turi nemažą pasirinkimo įvairovę, kokį konkurencinį 

pranašumą stiprinti: 

Mažos sąnaudos. Mažų sąnaudų plėtojimas leidžia išsiskirti iš konkurentų, mažinant 

produkcijos kainas. 

Produkto diferenciacija. Diferenciacija pasireiškia tuo, kad įmonė išplėtoja tos pačios 

paskirties produkto ar paslaugos keleto versijų gamybą, kad galėtų pasiūlyti savo gaminamas 

prekes ar paslaugas keletui atskirų segmentų. Jeigu įmonė sugeba prisitaikyti prie greitai 

kintančių pirkėjų poreikių, ji užsitikrina klientų gausėjimą. 

Nišos rinkodara. Įmonė gerai išanalizuoja rinką ir vartotojus, pasirenka siaurą rinkos 

segmentą (nišą) ir visas rinkodaros pastangas sutelkia įsitvirtinimui šiame segmente. 

Aukšto lygio technologija. Patentuotos technologijos ir aukštos kvalifikacijos darbuotojai 

įmonei padeda labiau išsiskirti iš konkurentų. 
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Produkcijos kokybė. Kai kurios kompanijos gamina tokio lygio produkciją, kurios negali 

užtikrinti jų konkurentai. Įsitikinta, kad įgyta puikios kokybės ir patikimo gamintojo 

reputacija plačiai paplinta ir ilgai išsilaiko. 

Aptarnavimas. Kai kurios kompanijos siekia užtikrinti aukšto aptarnavimo lygį ir didelį 

dėmesį kiekvienam klientui, kokio negali pasiūlyti konkurentai. Tokio lygio aptarnavimas 

leidžia išlaikyti nuolatinius klientus. 

Organizacijos kultūra ir vadovavimo stilius. Aukšta organizacijos kultūra ir tinkamas 

vadovavimas ją stiprina ir skatina naujoves, padeda laiku reaguoti į išorinius pokyčius, 

sukuria palankų klimatą strategijai kurti ir įgyvendinti (Vasiliauskas, 2007). 

 Taigi galima teigti, jog konkurenciniai pranašumai gali būti susiję su įvairiais 

aspektais: kaina, produkcijos asortimentu, produktų kokybe ir pan. Visa tai lengvai gali 

nukopijuoti ir pritaikyti konkurentai. Realią naudą ir konkurencinį pranašumą įmonei suteikia 

tik tie pranašumai, kurių nei trumpuoju nei ilguoju laikotarpiu, konkurentas negali imituoti. 

Ilgalaikių arba tvarių konkurencinių pranašumų identifikavimas ir plėtojimas gali būti 

laikoma viena svarbiausių užduočių naujam verslui. Konkurencinių pranašumų plėtojimas 

gali būti ypač reikalingas smulkiems verslams, kurie veiklą pradeda sektoriuje, kuriame jau 

egzistuoja daug kitų konkurentų. Deja, ne visi verslininkai supranta ilgalaikių konkurencinių 

pranašumų svarbą versle (Vasiliauskaitė ir kt., 2011). Nėra vieno būdo ar metodo, kaip 

garantuoti organizacijos ilgalaikius konkurencinius pranašumus. Egzistuoja bendro pobūdžio 

testai, kurie padeda įvertinti, ar įmonė yra įgijusi ilgalaikį konkurencinį pranašumą. 

Pranašumas yra reikšmingas, jeigu išskiria įmonę iš kitų konkurentų. Taip pat jis turi būti 

tvarus ir išlikti, keičiantis aplinkai. Jeigu rinkoje technologiniai pokyčiai gali aplenkti 

organizacijos techninį ar technologinį lygį, o konkurentai gali nukopijuoti organizacijoje 

sukurtą pranašumą, vadinasi toks pranašumas negali būti laikomas ilgalaikiu. Ilgalaikiais 

konkurenciniais pranašumais galime vadinti tuos pranašumus, kurių reali nauda pasireiškia 

tuo, kad per trumpą laikotarpį konkurentas negali lengvai imituoti. Tam, kad konkurenciniai 

pranašumai taptų ilgalaikiais, jie turi įsitvirtinti organizacijoje, jos ištekliuose, kultūroje, 

tradicijose. Daugelis specialistų pripažįsta, kad ilgalaikiai konkurenciniai pranašumai sudaro 

įmonės strategijos branduolį. Šią temą plačiai nagrinėja ir M. Porter savo darbuose 

(Vasiliauskas, 2007). 

 Vienas iš M. Porter modelių, susijusių su įmonės konkurencingumo 

analizavimu, apžvelgiamas išsamiau. M. E. Porteris (1998) sukūrė analitinį pagrindą 

konkurencingumo strategijos nustatymui, kuris remiasi sektoriaus ir konkurentų analize, 

naudojant penkių jėgų modelį (angl. five- force model). M. Porterio metodologija naudojama, 
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nustatant kritines stiprybes ir silpnybes, ir išsiaiškinant sritis, kuriose strateginiai pokyčiai 

galėtų atnešti didžiausios naudos (Porter, 1979). Konkurencinės strategijos tikslas yra rasti 

aukštųjų technologijų įmonės poziciją sektoriuje, kur kompanija galėtų geriausiai apsisaugoti 

nuo konkurentų arba paveikti juos savo naudai. Penkių jėgų modelis susideda iš 

egzistuojančių konkurentų (angl. existing rivals), potencialių rinkos dalyvių (angl. potential 

entrants), pakaitinių produktų (angl. substitute products), tiekėjų ir derybinės klientų galios 

(angl. bargaining power of suppliers and buyers). Visa tai pavaizduojama žemiau esančiame 

17-ame paveiksle (Porter, 1979). 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paveikslas 17 M. Porter penkių konkurencinių jėgų modelis 

Šaltinis: PORTER, M.E. How competitive forces shape strategy. Harward Business Review, 

1979, March- April, p. 36 

 

 Dabartiniai konkurentai yra pati akivaizdžiausia ir svarbiausia konkurencinė 

jėga, kurią įmonė turi įvertinti. Akivaizdu, kad konkurentų skaičius nuolat auga ir veiklos 
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sritis nuolat plečiasi, o tai sustiprina konkurencijos intensyvumą (Junbo, 2009). 

Konkurencinėje kovoje konkurentai pasitelkia kainas, kokybę, išskirtines galimybes, 

nuolaidas, garantijas ir kt., siekiant savo pusėn patraukti kuo daugiau pirkėjų (Palubinskas, 

1997). Tuo tarpu nauji arba potencialūs rinkos dalyviai tikisi išsikovoti kuo didesnę rinkos 

dalį. Pagrindinės patekimo į rinką kliūtys dažniausiai būna šios: masto ekonomika, produkto 

diferenciacija, vyriausybės politika, kapitalo reikalavimai (Junbo, 2009). Į rinką įeinantys 

nauji konkurentai yra pavojingi, nes jie įneša naujovių, su kuriomis ne visada pajėgios 

konkuruoti ilgiau rinkoje esančios aukštųjų technologijų įmonės. Įėjimo į šaką pavojaus 

rimtumas priklauso nuo esamų barjerų (Palubinskas, 1997). Kuo konkurentų įėjimo į rinką 

grėsmė didesnė, tuo labiau tikėtina, kad esamos organizacijos sustiprins savo pozicijas, 

siekdamos įėjimą į rinką padaryti kuo brangesnį ir sudėtingesnį (Mockuvienė, 2005). 

 Anot M. Porter, kita svarbi jėga yra naujų substitutų atsiradimas rinkoje. 

Kuriant alternatyvų produktą ar paslaugą, pagrindinis klausimas yra, kaip sukurti produktą ar 

paslaugą, kuris atliktų tas pačias funkcijas, tačiau būtų pranašesnis. Iš esmės, kuo geresnis yra 

alternatyvios prekės vertės ir kainos santykis, tuo mažiau pelningas lyginamos pramonės 

šakos produktas. Pirkėjai turi įtaką kainų mažinimui, reikalauja aukštesnės kokybės arba 

didesnio paslaugų pasirinkimo. Reikia įvertinti pagrindinius rodiklius, matuojančius pirkėjų 

galią, pavyzdžiui, pirkimo apimtį, paslaugų ar prekių diferencijavimą, pasikeitimo kaštus 

(angl. switching costs) (Porter, 1979). Produkto pakaitalų galingumas – svarbus veiksnys 

konkuruojant. Konkurencijos grėsmė didžiausia tada, kai pakaitalų kainos yra patrauklesnės, 

kai pirkėjas nebrangiai gali pakeisti vieną prekę kita ir kai pirkėjai yra įtikinami, jog pigesni 

pakaitalai yra priimtinos kokybės (Mockuvienė, 2005). 

 Verta nepamiršti ir tiekėjų vaidmens. Tiekėjai ūkio šakoje yra svarbus 

konkurencijos veiksnys, jei tik sugeba išlaikyti aukštą prekės kainą. Tiekėjų 

konkurencingumas sumažėja, kai jų teikiamas produktas ar prekė gali būti gaunama iš 

daugelio tiekėjų (Palubinskas, 1997). Prie konkurencingumo veiksnių priskiriama ir pirkėjų 

galia. Kai įmonė parduoda iš esmės tas pačias prekes, tai pirkėjai nesunkiai gali vieną 

pardavėją pakeisti kitu, mažomis išlaidomis arba visai jų nepastebėti (Mockuvienė, 2005). 

Kuo plačiau pirkėjai sugeba naudotis kainų, kokybės, paslaugų, arba pardavimo sąlygų 

svertais, tuo didesnę galią įgyja (Palubinskas, 1997). 

  Verta pridurti, kad įmonei labai svarbus aspektas yra klientų pripažinimas. 

Įmonės pranašumą klientai turi pripažinti ir įvertinti jiems teikiamą naudą. Konkurencinis 

pranašumas pirmiausia turėtų sukurti vertę vartotojams. Klientų vertė gali būti nusakoma kaip 

žemesnė kaina, greitesnis pristatymas, patogumas ar kitos charakteristikos. Antra, svarbu, kad 
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pats klientas suvoktų produkto ar paslaugos vertę. Galiausiai, efektyvus konkurencinis 

pranašumas reikalauja tokios verslo taktikos, kad konkurentams būtų sunku nukopijuoti 

(Vasiliauskas, 2007). 

 M. Porterio (1979) penkios konkurencingumo jėgos (angl. five competitive 

forces) yra pagrindiniai veiksniai lemiantys industrijos struktūrą, kurioje veikia nedidelės 

įmonės. Penkių jėgų konkurencingumo modelis padeda analizuoti išorines įmonės grėsmes, 

įvertinti verslo stiprybes ir silpnybes, tam, kad būtų galima formuoti tinkamą verslo 

strategiją, padedančią palaikyti įmonės konkurencinius pranašumus.  

 Apibendrinant galima teigti, kad autoriai pabrėžia skirtingus konkurencingumo 

aspektus, vieni jų akcentuoja aukštųjų technologijų produktų unikalumą, kiti konkurencinių 

pranašumų įgijimą kainos atžvilgiu arba akcentuoja šių konkurencinių pranašumų 

ilgalaikiškumą. Tačiau panašu, kad vieningo sėkmės recepto nėra ir negali būti, nes kiekviena 

įmonė ir jos gaminami produktai ar teikiamos paslaugos yra skirtingos, todėl įmonei svarbu 

atrasti savo unikalius konkurencinius privalumus ar jų kombinacijas. Konkurencinėmis 

sąlygomis įmonės turi didesnę tikimybę išlikti, jeigu sugeba kritiškai įvertinti savo 

sugebėjimus ir atrasti stipriąsias savybes, kurios išskiria įmonę iš kitų. Ilgą laiką buvo 

manoma, kad kompanijos privalo būti lanksčios, tam kad sugebėtų greitai atsakyti į 

konkurenciją ir pasikeitimus rinkoje, visada žengti pirmiau ir greičiau nei konkurentai. 

Tačiau šiandien pozicionavimas nebėra pagrindinis įrankis, jis tapo per daug statiškas 

šiandieniniai rinkai ir besikeičiančioms technologijoms. Konkuravimas toje pačioje rinkoje 

yra laikinas. Įmonė gali aplenkti konkurentus tik tada kai sugeba sukurti ilgalaikį išskirtinumą 

(Porter, 1980). 

 

Veiksniai, stiprinantys konkurencinį pranašumą aukštosiose technologijose 

 

Toliau nagrinėjant konkurencingumą, gilinamasi į veiksnius, kurie didina aukštųjų 

technologijų srityje veikiančių įmonių konkurencinius pranašumus. Aukštųjų technologijų 

sektoriai itin svarbūs verslumo dinamikos kontekste, nes jie generuoja didesnę pridėtinę 

vertę, pasižymi novatoriškumu ir, skverbiantis į žemesnio technologinio intensyvumo sritis, 

sukuria didesnę ekonominę naudą šaliai. Pradėti reikėtų nuo to, kad bene didžiausią svarbą 

konkurencingumui turi sėkmingas įmonės valdymas. Jis apima daugybę sričių ir reikalauja 

įvairiapusiškų gebėjimų. Tiesa, reikėtų paminėti, kad aukštųjų technologijų įmonių valdyme 

svarbios ne tik asmeninės kompetencijos, tačiau itin reikalingos ir specifinės kompetencijos, 

susijusios su techninėmis, mokslinėmis žiniomis (Dumbraval ir Gheorghe. 2009). Lietuvių 
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autoriai (A. Marčinakas, D. Diskienė) taip pat kaip vieną iš svarbiausių konkurencingumo 

veiksnių įvardija valdymą. Nagrinėjama, kas yra konkurencingumo didinimo subjektas 

valdymo požiūriu, ar tai įmonės personalas, ar vadovų grupė. Įmonės personalo valdymas 

pasireiškia tuo, kad įmonėje prie planavimo prisideda visi, tuo tarpu vadovų grupės 

planavimas remiasi elitinės profesionaliai tam pasirengusios vadovų grupės planavimu. Pasak 

minėtų autorių, planavimo subjektu dažniausiai įmonėse laikomi vadovai ir specialistai. 

Martinkaus, Vaičiūno ir Venskaus (2000) nuomonė šiuo klausimu skiriasi: darbo ir įmonės 

veiklos planavimu užsiima visų lygių darbuotojai - nuo įmonės vadovų specialistų iki eilinių 

darbuotojų. Taigi panašu, kad konkurencingumo didinimas, kuris kyla iš valdančiųjų 

iniciatyvos, gali būti siejamas ir su kitais darbuotojais, turinčiais įtakos valdymui.  

 Verta išskirti ir apžvelgti keletą metodų, kurių apgalvotas pasirinkimas ir 

vykdymas padeda įmonėms pasiekti aukštesnį konkurencingumo lygį. Vienas iš svarbiausių 

veiksnių, padedantis įmonei išsiskirti iš konkurentų, tai pažangūs informacinių sistemų ir 

technologinių įrenginių resursai, tokie kaip įranga (hardware), reikalingos apdorojimo ir 

valdymo sistemoms (software) (Dumbraval ir Gheorghe, 2009). Šiam aspektui labai svarbus 

naujumas. Kuo pažangesnė įranga, tuo lengviau atlikti tyrimus, bandymus ir, žinoma, 

įgyvendinti naujas idėjas. Aukštųjų technologijų srityje techniškai pažangūs resursai skatina 

naujus tyrimus ir leidžia rinkai pateikti naujausius produktus ir įgyti pranašumą prieš 

konkurentus. Daugelyje darbų pabrėžiama, naujų technologijų svarba, siekiant sukurti 

konkurencinį pranašumą, t. y. inovatyvių produktų kūrimo galimybes, panaudojant naujų 

technologijų potencialui kurti. Murphy ir Simon (2002) pripažįsta, jog šiandienos 

ekonominėje aplinkoje daugelis įmonių vykdomų investicijų į naujas technologijas yra susiję 

su informacija ir jos gavimo, įsisavinimo greičiu, todėl laukiami rezultatai dažniausiai yra 

nefinansinio pobūdžio, bet padedantys įmonėms kurti naują vertę (Vasiliauskaitė ir kt., 2011). 

Strassmann (1997) pažymi, jog tiesioginės naudos motyvai, kuriuos galima akivaizdžiai 

nustatyti iš investicijų į naujas technologijas aukštųjų technologijų įmonėse yra sąnaudų 

sumažėjimas ar pajamų augimas, tačiau taip pat autorius išskiria ir sunkiau įvertinamus 

veiksnius: sumažėjusią verslo riziką, papildomų sąnaudų išvengimą, konkurencinio 

pranašumo  įgijimą (Vasiliauskaitė ir kt., 2011). 

 Kitas konkurencingumo didinimo aspektas - žmoniškųjų išteklių valdymas, jis 

aukštųjų technologijų verslo srityje suvokiamas kaip personalo planavimas, specializuotų 

darbuotojų samdymas, darbo grupės formavimas, skatinimas, profesionalų įtraukimas. Įmonė, 

sugebanti pritraukti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos darbuotojus turi stiprų konkurencinį 

pranašumą. Žmogiškųjų resursų valdymas apima ir atlyginimo politiką, darbuotojų 
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motyvacijos, kompetencijos kėlimą, tinkamos atmosferos kūrimą, paklausos ir pasiūlos 

reguliavimą, nuolatinę žmogiškųjų išteklių kontrolę (Dumbraval ir Gheorghe. 2009). 

Žmogiškieji ištekliai yra vienas iš pagrindinių aspektų, kurie didina įmonės 

konkurencingumą, todėl svarbu užtikrinti ilgalaikius ir tvarius įmonės santykius su 

darbuotojais.  

 Dar vienas svarbus veiksnys, didinantis konkurencingumą, - marketingo 

vykdymas. Marketingas orientuotas į aukštųjų technologijų produktus ar paslaugas nulemia 

pardavimų efektyvumą ir našumą, pardavimų procesų tęstinumą, produkto gyvavimo ciklus, 

produkto, kainos, paskirstymo politiką, konkuravimo strategijas, marketingo planus, rinkos 

analizę, konkurentų analizę (Dumbraval ir Gheorghe. 2009). 

Porterio (1980) nagrinėjama tradicinė mažesnių sąnaudų pozicija remiasi tokia 

ekonomine logika – įmonė padidina konkurencinį pranašumą trimis atvejais: 

1. Siūlo rinkai prekes, kurios suteikia pirkėjui tokią pačią naudą kaip ir 

konkurentų prekės, tačiau, turėdama mažesnes sąnaudas, ji gauna santykinai 

didesnį pelną nei konkurentai; 

2. Įmonė vartotojams siūlo mažesnės vertės, bet kartu ir pigesnes prekes. Šiuo 

atveju konkurencinis pranašumas garantuojamas, jei vartotojų gaunamos 

vertės ir prekei reikalingų pagaminti sąnaudų skirtumas yra didesnis nei 

konkurentų; 

3. Įmonė rinkai siūlo tik bazinius poreikius tenkinančias prekes, kurios 

kokybiškai negali būti lyginamos su kitomis rinkoje esančiomis prekėmis. 

Tokiu atveju vartotojų gaunamos vertės sąvokos apskritai nėra prasmės 

nagrinėti, o vienintelis įmonės produkcijos pranašumas yra minimalios 

sąnaudos.  

Tuo tarpu diferenciacijos pozicijos ekonominis pagrįstumas skiriasi: įmonė, 

siūlanti išskirtinėmis savybėmis pasižyminčią prekę, patiria didesnes nei konkurentų 

sąnaudas, tačiau vartotojų gaunamos vertės ir prekės pagaminimo sąnaudų skirtumas yra 

didesnis nei konkurentų (Porter, 1980). Pastaruoju metu daug svarbesnė tapo diferenciacija, ji 

kyla iš veiklų pasirinkimo ir kaip jos yra atliekamos (įgyvendinamos) (Porter, 1979). 

Tradicinis veiklos efektyvumas reiškia, panašių veiklų geresnį atlikimą, lyginant su 

konkurentais. Tai gali sietis su daugeliu veiklų, kurios kompanijai leidžia geriau panaudoti 

pajėgumus, pavyzdžiui, defektų skaičiaus sumažinimas produkcijoje arba naujų produktų 

sukūrimas greičiau nei konkurentai. Pastovūs atnaujinimai, gerinant veiklos efektyvumą, yra 

būtini tam, kad būtų pasiektas didesnis pelningumas. Deja, ne visada to pakanka. Konkuruoti 
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darosi kasdien vis sunkiau. Pagrindinė to priežastis – greitas naujų konkurentų skverbimasis. 

Konkurentai gali greitai nukopijuoti valdymo technikas, naujas technologijas, pasiūlyti 

pagerinimus ir pranašesnius būdus, kaip patenkinti klientų poreikius.  

 Kainos atlieka vieną svarbiausių vaidmenų konkurencinėje kovoje ir dažnai tai 

yra pagrindinis aspektas, kurį išnaudoja didelės kompanijos. Didesnėms kompanijoms 

lengviau tapti žemų kainų produkcijos gamintojomis. Tuo tarpu mažos kompanijos retai gali 

pasiekti šį konkurencinį pranašumą ir prekes siūlyti mažesne kaina. Nepaisant to, mažosios 

įmonės neturėtų atmesti galimybės mažinti kainas, perkeliant verslą į kitą vietą, šalį, 

mažinant valdymo išlaidas. Nors kompanija gali ir nesugebėti iš esmės pakeisti kainų 

struktūros, ji gali subalansuoti tokias išlaidas kaip paskirstymo išlaidos, darbo kaštai arba 

sumažinti investicijas į kapitalą (Bessler, 2012). 

M. Porter (1980) nuomone, aukštųjų technologijų įmonės konkurencinį pranašumą gali 

pasiekti, gamindamos prekes pigiau nei konkurentai arba gamindamos išskirtines prekes, 

kurios vartotojui teikia didesnę naudą, ir pirkėjas sutinka mokėti didesnę kainą. Rinkoje 

turima pozicija - tai įmonės pasirinkimas iš dviejų alternatyvų: mažesnės veiklos sąnaudos 

arba diferenciacija, išskirtinumas pirkėjų atžvilgiu. Meskon, Albert ir Chedouri  (1992) 

pateikia dar kitokią nuomonę. Anot šių autorių, konkurencinę kovą laimi tie, kurie: 

 Pirmieji randa būdą prieiti prie pradinių išteklių (tol, kol kiti jų neranda); 

 Vėliau pasiekia aukščiausią gamybos rezultatyvumo lygį; 

 Ištobulina gebėjimą jautriai reaguoti į rinkos pokyčius ir adaptuotis prie jos; 

 Gali pasiūlyti itin vartotojo vertinamą išskirtinį ir unikalų produktą ar paslaugą  

Konkurencingumo skatinimas yra daugiapakopis procesas, jis apima įvairius 

kiekybinius ir kokybinius faktorius, kurie lemia aukštųjų technologijų įmonių gebėjimą įgyti 

ir išlaikyti konkurencinį pranašumą. Įvairios partnerystės, bendradarbiavimo tinklai, įskaitant 

ir klasterius, palaipsniui tampa būtina sąlyga, norint išlaikyti konkurencingumą žiniomis 

pagrįstoje ekonomikoje (Madill ir kt., 2005). Klasikinės klasterių teorijos pradininku 

laikomas jau minėtas M. Porteris (1998). Porteris pateikia tokį klasterio apibrėžimą: tai pagal 

geografinį principą sukoncentruotos tarpusavyje sąveikaujančios, vykdančios bendrą veiklą ir 

savo specifine veikla papildančios viena kitą kompanijos ir susiję specializuoti tiekėjai, 

paslaugų teikėjai ir įvairios organizacijos (Darby ir kt., 2004). 

 Klasterių įtaka įmonių konkurencingumui gali būti įvertinta atskirai nuo kitų 

konkurencingumą didinančių veiksnių (Mockuvienė, 2005). Anot Anderseno (2006), norint 

įvertinti klasterio indėlį įmonės konkurencingumui, lengviausia tai padaryti, palyginant 
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įmonės konkurencingumo lygį prieš tai ir po to, kai prisijungė prie klasterio. Paprastai 

vertinami esminiai aspektai: žmoniškieji ištekliai, investicijos į aukštąsias technologijas, 

informacinių technologijų taikymas kasdienėje veikloje, dabartinės inovacijos, darbuotojų 

išsilavinimo lygis ir pan. Klasteriai aprėpia svarbius tarpšakinius ryšius, technologijų ir 

inovacijų diegimą, informaciją, koordinuoja veiksmus ir suderina skirtingus interesus, 

nesukeliant konkurencijos, užtikrina efektyvų dialogą tarp giminingų kompanijų bei jų 

tiekėjų su vyriausybe ir kitomis institucijomis. Tokie ryšiai yra svarbiausi konkurencinėje 

kovoje, siekiant padidinti darbo našumą, užtikrinti naujų verslų atsiradimą ir inovacijų 

diegimą. 18 paveiksle išskirtos pagrindinės sritys, kurioms prisijungimas prie klasterio turi 

didžiausią įtaką, ir kriterijai, kuriais gali būti matuojamas pokytis. 

 

Paveikslas 18 Klasterių įtakos įmonių konkurencingumui modelis 

Šaltinis: MALAKAUSKAITĖ, A; NAVICKAS. Contribution of clusters to the 

Competitivness of companies: revelation and evaluation, 2011, p.53. 

  

Pirmieji keturi vaizduojami faktoriai yra kiekybiniai, nusakantys naujų produktų 

ar paslaugų skaičių, prieš prisijungiant ir po. Du paskutiniai faktoriai: kompanijos įvaizdis ir 

prekės ženklo žinomumas yra priskiriami prie kokybinių duomenų (Malakauskaitė ir 
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Navickas, 2011). Kiekybinius rodiklius lengviau išmatuoti ir įvertinti teigiamą arba neigiamą 

pokytį, tuo tarpu kokybinių faktorių pokytis yra kur kas sunkiau išmatuojamas. 

 Mokslinėje literatūroje konkurencingumo didinimo būdai aukštųjų technologijų 

srityje vertinami skirtingai. Akivaizdu, kad nėra universalaus būdo kaip įmonei išlaikyti ir 

didinti konkurencinį pranašumą. Svarbu sugebėti įvertinti vidinius resursus bei išorinę verslo 

aplinką. Konkurencinėje kovoje ilguoju laikotarpiu laimi tie, kurie nesistengia atkartoti kitų 

įmonių strategijų, o ieško unikalių įmonės pranašumų, kurių apjungtas derinys padeda įmonei 

išsiskirti ir tapti pranašesnei už kitus. 

Šiuolaikiniame pasaulyje inovacijos tampa kasdieniu reiškiniu kiekvienos 

civilizuotos šalies gyventojui. Sparčiai besivystant technologijoms, augant vartojimo 

poreikiams, inovacijos tampa būtinos, norint koja kojon žengti su besivystančiu pasauliu. 

Dažnai inovacijos siejamos su galimybėmis, kuriomis pasaulis naudojasi, ir potencialu, kuris 

dar slypi neatrastas. Daug autorių (J. Tidd, J. Bessant bei K. Pavitt, 2005) vieningai sutaria, 

kad sėkmingomis inovacijomis turi būti dalinamasi, tad žinios iš vietinių sektorių turėtų 

pasiekti globalesnes rinkas, tuomet didėja inovacijų efektyvumas, o teigiama patirtis plinta 

kaip „virusas“. 

Organizacijose diegiant inovacijas, stengiamasi padidinti inovacinės įmonės 

konkurencinį pranašumą rinkoje. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 

(OECD – Organizacional for Economic Cooperation and Development) teigimu, 

konkurencingumas – tai įmonės pajėgumas konkurencinėmis rinkos sąlygomis gaminti 

prekes ir paslaugas, joms sėkmingai konkuruojant rinkoje ir sugebant išlaikyti ar didinti 

pajamas ilguoju periodu. Teigiama, jog konkurencingumas išreiškia įmonės plėtros skirtumus 

nuo kitų rinkoje veikiančių įmonių. Įmonės konkurencingumas atskleidžia įmonės galimybes 

efektyviai prisitaikyti prie rinkos konkurencinių sąlygų. 

Kiekviena valstybė stengiasi užtikrinti pastovų ir spartų ekonominės plėtros 

tempą, bei nuolatos augančią piliečių gyvenimo kokybę. To siekiama keliant šalyje 

veikiančių įmonių konkurencingumo lygį (Jasinskaitė ir kt., 2006). Esminiu akcentu 

socialinėje ir ekonominėje raidoje bei gyvenimo lygio kilime tampa inovacinės veiklos plėtra. 

Rinkų globalizacijos ir ekonomikos internalizacijos procesuose ypatingą reikšmę turi būtent 

ši sąlyga, kuri padeda rasti sprendimus, analizuojant konkurencingumo didinimo problemas, 

leidžia užtikrinti visapusišką ir įvairialypį skirtingų visuomenės grandžių modernizavimą. 

Pamažu inovacijos įgauna vis didesnę reikšmę šalies ir regionų 

konkurencingumui (Gineitienė ir Girdenis, 2004). Tarpvalstybinė konkurencija perauga į 

naują globalesnę konkurencingumo stadiją. Turimas kapitalas ar gamtiniai ištekliai jau nebėra 
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pagrindiniai valstybių vertinimo kriterijai. Realusis mokslo, inovacijų ir technologinio 

išsivystymo lygis turi daug daugiau reikšmės šalies konkurencingumui ir potencialui rinkoje. 

Vis svarbesnis tampa įmonių gebėjimas konkuruoti tarptautinėje rinkoje (Pukelienė ir 

Sabonienė, 2004). Mokslinių žinių naudojimas ir plėtojimas, naujausių mokslinių tyrimų 

rezultatų bei inovacijų diegimas, taip pat naujausių informacinių technologijų pritaikymas, 

personalo gamybinės, vadybinės kvalifikacijos bei kūrybiškumo skatinimas – tai lemia 

įmonės konkurencingumą. Inovacijų valdymas reikalauja specifinių vadovavimo įgūdžių, 

tačiau inovacijų diegimas įmonėje kartu užtikrina, kad jos konkurencinis pranašumas būtų 

didesnis, nei įmonėse, kurios negrindžia savo veiklos inovacijomis. Tad nuo to, ar įmonė 

pritaiko inovacijas bei technologines naujoves savo veikloje, labai priklauso ne tik jos 

konkurencingumas, bet ir sparti jos plėtra. 

Daugelis šalių stengiasi kuo labiau plėtoti smulkų ir vidutinį verslą, 

skatindamos jų konkurencingumą. Manoma, jog tai vienas esminių būdų išspręsti problemas 

šalies socialinėje ir ekonominėje raidoje (Jakubavičius, 2003). Norint plėtoti smulkų ir 

vidutinį verslą, būtina aktyvi inovacinė veikla, kuri leistų įvairiapusišką gamybos bei 

paslaugų veikimo struktūrų modernizavimą bei kuriamų produktų ir naudojamų technologijų 

tobulinimą. A. Makštučio (2010) teigimu, Lietuvos įmonių sėkmei būtinas naujų produktų 

kūrimas, jų realizavimas, nuolatinės pažangos taikymas, kokybę tikrinančių sistemų 

diegimas, sėkmingas rinkų valdymo bei pavienių jų segmentų kontroliavimo mechanizmų 

kūrimas, itin racionalus visų turimų rūšių išteklių pajungimas, našaus darbo skatinimas ir 

vykdomos veiklos modernizavimas, valdymo sistemų tobulinimas, kūrimas bei taikymas, taip 

pat, nuolatinis  kooperatyvinės veiklos su užsienio kapitalo įmonėmis skatinimas ir itin 

efektyvus turimo kapitalo naudojimas rinkoje. 

Atsižvelgiant į skirtingų autorių nuomonę galima teigti, jog ypatingą svarbą 

šalies ekonomikos augimui turi konkurencingumo plėtojimas, tuo tarpu inovacinė veikla, 

pažangiausių technologijų bei metodų taikymas, yra pagrindinis faktorius, skatinantis įmonių 

konkurencingumą ir šalies ekonomikos augimą. Inovacinė veikla tiesiogiai veikia 

konkurencinį pranašumą bei visuomenės socialinės gerovės augimą. 
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3. TYRIMŲ METODIKA 

Šioje dalyje yra pateikiama informacija, apibūdinanti empirinių tyrimų validumą ir 

patikimumą, aptariami atliktų empirinio tyrimo metu taikytų tyrimo metodų pasirinkimo 

motyvai, apibūdinama jų taikymo metodika. Poskyryje taip pat pateikiamas struktūrinės 

apklausos metu naudotos priemonės teorinis pagrindimas, aptariama respondentų atrankos 

metodika ir tyrimo eiga.  

Empirinės darbo dalies tikslas - atlikus Lietuvos verslumo stebėsenos longitudinį 

tyrimą bei išanalizavus inovacijų diegimo tendencijas ir įvertinus inovacijų vaidmenį verslo 

plėtrai ir tvarumui bei verslumo dinamikai Lietuvoje, iliustruojant inovacijų efektus 

pasirinktų sektorių atvejais pateikti rekomendacijas dėl verslumo ir intraverslumo skatinimo. 

Lietuvos verslumo stebėsenos longitudinio tyrimo pagrindimas 

Globalus verslumo stebėsenos tyrimas (Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM)) − didžiausia pasaulyje studija apie verslumą (ji apima 90 tyrėjų komandų iš 

skirtingų šalių ir vykdoma nuo 1999). GEM duomenys renkami kartą per metus atliekant du 

skirtingus tyrimus: Suaugusių gyventojų tyrimą (GEM Adult Population Survey (APS)) ir 

Ekspertų apklausą (GEM National Experts Survey (NES)). Vilniaus Universiteto Tarptautinio 

verslo mokyklos tyrėjų grupė į šią asociaciją įstojo ir tyrimus pradėjo vykdyti nuo 2011 metų. 

Pagrindiniai GEM tikslai yra pateikti patikimus duomenis apie verslumą bei stebėti rodiklių 

dinamiką norint prasmingai palyginti juos laiko atžvilgiu tiek tiriamos šalies viduje, tiek tarp 

skirtingų šalių ekonomikų (Laužikas et al, 2014). 

 

GEM Suaugusių gyventojų apklausos (APS) metodikos aprašymas  

Tyrimo tikslinė grupė − 18-64 metų amžiaus Lietuvos Respublikos gyventojai. 

Tyrimo atranka − Respondentų atrankai naudojama stratifikuota daugiapakopė 

atsitiktinė atranka. 

Tyrimo imties dydis − 2000 respondentų. 

Tyrimo metodas − telefoninė apklausa (CATI). 

Tyrimo lauko vykdymas 

Kiekvienais metais tyrimo laukas vykdomas gegužės - birželio mėnesiais. 

Tyrimas vykdomas kartą per metus. 

Tyrimo klausimynas. Standartizuotas klausimynas sukurtas GEM 

konsorciumo (7 klausimų blokai apie verslininkus, savininkus, potencialius verslininkus, 

nutraukusius savo verslą verslininkus, neoficialius investuotojus, verslumą bei inovacijas). 
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Dėl konfidencialumo įsipareigojimų Global Entrepreneurship Research Association (GERA) 

šioje monografijoje instrumentas išsamiau nėra pristatomas. 

Tyrimo lauko partneriai 

APS tyrimo lauką atlieka nepriklausomas tyrimų tiekėjas, kurį pasirenka 

kiekvienos šalies GEM komanda, atsižvelgdama į tyrimų tiekėjo mokslinių tyrimų pasiūlymą. 

Lietuvoje šį tyrimą atlieko konkursą laimėjusi rinkos bendrovė UAB „RAIT", ESOMAR 

narys (Laužikas et al, 2014). 

Statistinė duomenų paklaida 

Vertinant rezultatus, būtina kreipti dėmesį į statistinę paklaidą. Ji atsiranda dėl 

to, kad yra daroma respondentų atranka, o ne vykdoma ištisinė apklausa. Ši paklaida yra 

apskaičiuojama matematiškai (Laužikas et al, 2014). 

Tolesnėje lentelėje yra pateikiamos paklaidos, esant įvairiam respondentų 

skaičiui bei atsakymų pasiskirstymui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavyzdys 

Tarkime, kad 1000 respondentų atsakė į klausimą, ar savo aplinkoje pažįsta kuriančių verslą 

per pastaruosius du metus. Tarkime, kad 79% jų pasakė, kad nepažįsta tokių žmonių. Tai 

reiškia, kad su 95% tikimybe galima teigti, jog tikroji reikšmė yra intervale 79% ± 2.5%. 
(Laužikas et al, 2014). 

  

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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Respondentų socialinė ir demografinė charakteristikos 

 

 

 

 

 
 
Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 
 

  

N %

Vyras 887 44,4

Moteris 1113 55,7

18-24 m. 331 16,6

25-34 m. 422 21,1

35-44 m. 444 22,2

45-54 m. 455 22,8

55-64 m. 348 17,4

Pradinis 5 0,3

Pagrindinis 74 3,7

Vidurinis 541 27,1

Specialusis vidurinis, 

technikumas (baigta iki 1991)
369 18,5

Aukštesnysis 242 12,1

Aukštasis 762 38,1

Nenurodė 7 0,4

Alytus 101 5,1

Kaunas 396 19,8

Klaipėda 223 11,2

Marijampolė 103 5,2

Panevėžys 159 8,0

Šiauliai 193 9,7

Tauragė 70 3,5

Telšiai 98 4,9

Utena 98 4,9

Vilnius 559 28,0

Lytis

Amžius

Išsilavi-   

nimas

Apskritys

N %

Vakarų (Klaipėda, Telšiai, 

Tauragė)
391 19,6

Šiaurės (Panevėžys, Šiauliai) 352 17,6

Rytų (Utena, Vilnius) 657 32,9

Centrinė, Pietinė (Alytus, 

Kaunas, Marijampolė)
600 30,0

Daugiau nei 200 000 gyv. 608 30,4

30 000 - 200 000 gyv. 375 18,8

2 000 -30 000 gyv. 397 19,9

Iki 2 000 gyv. 620 31,0

Vienas 202 10,1

Du 465 23,3

Trys 511 25,6

Keturi 516 25,8

5 ir daugiau 297 14,9

Nenurodė 9 0,5

Žemos 548 27,4

Vidutinės 747 37,4

Aukštos 520 26,0

Nenurodė 185 9,3

Dirbantys pilną darbo dieną 

arba nepilną
1326 66,3

Dirbantys tik nepilną darbo 

dieną
141 7,1

Pensininkai 173 8,7

Namų šeimininkė, -as 100 5,0

Studentai 90 4,5

Bedarbiai 158 7,9

Nenurodė 12 0,6

Užsiėmi-

mas

Regionai

Vietovės 

dydis

Namų ūkio 

dydis

Pajamos
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 GEM Ekspertų apklausos (NES) metodikos aprašymas  

 
 Tyrimo tikslinė grupė − 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 ir turintys patirties versle (Laužikas et al, 2014). 

 

Tyrimo atranka − ekspertinė atranka. Ekspertai negali būti tie patys du metus iš eilės. 

Tyrimo imties dydis − 36 ekspertai. 

Tyrimo metodas − ekspertų apklausa. 

Tyrimo lauko darbas 

Kiekvienais metais tyrimo laukas vykdomas gegužės - birželio mėnesias. Tyrimas 

vykdomas kartą per metus. 

Tyrimo klausimynas 

Struktūruotas klausimynas sukurtas GEM konsorciumo ir matuojantis tokias sritis, 

kaip finansai, vyriausybės politika, vyriausybės programos, švietimas ir mokymas, tyrimų ir plėtros 

sklaida, prekybos ir paslaugų infrastruktūra, rinkos atvirumas, fizinė infrastruktūra, kultūrinės ir 

socialinės normos, galimybės pradėti verslą, gebėjimai ir žinios pradėti verslą, verslininko socialinis 

įvaizdis, intelektinės nuosavybės teisės, parama moterims pradėti verslą, dėmesys stipriam įmonių 

augimui, verslumas ir jaunimas (14 – 20 m.), verlsumas ir jaunimas (21 – 34 m.), gerovė Lietuvoje. 

Dėl konfidencialumo įsipareigojimų Global Entrepreneurship Research Association (GERA) šioje 

monografijoje instrumentas išsamiau nėra pristatomas (Laužikas et al, 2014). 

 

Inovacijų diegimo tendencijų tyrimo pasirinktuose sektoriuose metodikos 

pagrindimas 
 

Išsamiai pristačius verslumo ir intraverslumo sąvokas, verslumo veiksnius ir dinamikos 

tendencijas Lietuvoje, išnagrinėjus inovacijų komercializavimo procesą ir jų efektus, apibrėžus 

konkurencinių pranašumų sąvoką ir verslo modelių dedamąsias, toliau monografijoje siekiama 

įvertinti inovacijų vaidmenį verslo plėtrai ir tvarumui bei verslumo dinamikai Lietuvoje, 

iliustruojant inovacijų efektus pasirinktų sektorių atvejais. Tiriami šalies ekonomikai itin svarbus 

aukštųjų technologijų sektorius (pasirinkta lazerių industrija), vis labiau populiarėjančių kūrybinių 

industrijų sektoriai (analizuojamas mados industrijos atvejis) bei su transporto ir turizmo 

infrastruktūra susijęs aviacijos (avialinijų) sektorius. Skirtingo technologinio intensyvumo sektorių 

analizė padės geriau suvokti Lietuvos verslumo dinamiką, fokusuojant dėmesį ne vien į kiekybinius 

verslumo rodiklius, bet ir kokybinius Lietuvos verslo plėtros aspektus bei daryti patikimas 

apibendrinančias išvadas, formuoti apibendrinančias rekomendacijas.  
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Aukštųjų technologijų sektorius tyrimo metodika 

Tyrimo problema siekta išsiaiškinti, kaip inovacijos prisideda prie įmonių konkurencingumo 

didinimo? Tyrimą sudarė keli etapai: panašių mokslinių tyrimų paieška ir nagrinėjimas, parengta 

tyrimo metodologija, sudarytas klausimynas, atlikta apklausa, susisteminti ir pristatyti rezultatai. 

Pirmajame etape buvo nagrinėjami straipsniai ir metodologijos, susiję su tyrimu, siekiant 

išsiaiškinti, kokius metodus naudoja kiti autoriai ir koks metodas labiausiai tinkamas šiam tyrimui. 

Susisteminta informacija pateikiama žemiau esančioje lentelėje.  

Įvertinus skirtingų tyrimų metodų tinkamumą, atrinkti tyrimo metodai. Nuspręsta naudoti pusiau 

struktūrizuotą ekspertinį interviu metodą (interviu metu naudotas klausimynas pateikiamas 1 priede) 

ir atlikti kokybinį tyrimą. Toks metodas pasirinktas dėl to, kad nanotechnologijų sektoriaus įmonių 

Lietuvoje užregistruota apie 10, tačiau kelios iš jų yra veiklą sustabdžiusios. Ekspertinis interviu 

metodas šiuo atveju tinkamas, nes siekiama gauti kuo išsamesnę informaciją iš šios srities ekspertų, 

kurių atsakymai reprezentuotų visumą.  

Kiekvienas kokybinių duomenų analizės metodas turi savo filosofinį pagrindą, esminių sąvokų 

apibrėžtis, analizės proceso ir konkrečių žingsnių paaiškinimą. Dauguma kokybinių tyrimų remiasi 

nuolatiniu lyginimu. Vienas interviu ar vienas posakis lyginamas su kitu. Tačiau tai ne vienintelė 

analizės strategija, ieškoma bendrų bruožų, savybių. 

B. Crabtree ir W. Miller (1992) kaip vieną iš duomenų analizės metodų aprašo modelinį požiūrį. 

Modeliniuose požiūriuose pagrindiniai prasminiai analitinių dalių kodai apibrėžti kaip pirminis 

pagrindas. Jie kyla iš teorijos ar tyrimo klausimų. Įprastai atliekama matricos analizė, kur 

aprašomieji teksto segmentų apibendrinimai papildomi lentelėmis, grafikais, tinklų žemėlapiais, 

brėžiniais, diagramomis ir kitomis vaizdinėmis priemonėmis (Crabtree ir Miller, 1992) 

Atliekant kokybinį tyrimą, neretai sunkiau apsispręsti dėl imties nei atliekant kiekybinį tyrimą. 

Anot  B. Bitino et al (2008) pagrindinė priežastis ta, kad kokybiniam tyrimui nėra aiškių imties 

dydžio nustatymo taisyklių. Atliekant individualųjį giluminį interviu, siūlomas imties dydis - nuo 5 

iki 30 žmonių. Kai kurie mokslininkai siūlo tam tikrus imties skaičius - J. Nielsen (2003) siūlo 

penkis. Nielsen išpopuliarino taisyklę, kad teorija, kuri paaiškina 85% tiriamo objekto problemų, 

gali būti sukurta net turint mažesnę negu 5 dalyvių imtį, E. Neal (2005) rekomenduoja skaičių 

padidinti iki 15.  

Mokslininkai Frechtling ir Sharp (1997) bei Belanovskij (2001) visus neformalizuotuosius 

interviu vadina giluminiais, nes, nepaisant tyrėjo klausimų struktūrizavimo laipsnio, jais siekiama 

ištirti nuomones, požiūrius, patirtis. Tyrime nuspręsta naudoti individualiąją interviu tipologiją, t.y. 

interviu dalyvauja vienas informantas (Bitinas ir kt., 2008). Daugelis mokslininkų remiasi M. 
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Paston (1990) idėja, kad visi kokybiniuose tyrimuose taikomi individualieji interviu gali būti 

skirstomi į tris dideles grupes, atsižvelgiant į tai, kiek yra struktūrizuoti: 

 Neformalieji pokalbiai – interviu; 

 Kryptingieji (iš dalies struktūrizuotieji) interviu; 

 Standartizuotieji interviu. 

Tyrime naudotas iš dalies arba pusiau struktūrizuotas apklausos metodas. Tokio tipo apklausose 

iš anksto numatomos temos, problemos, kurios aptariamos interviu metu. Pagrindinis privalumas, 

kad gaunami išsamesni, labiau susisteminti duomenys, lyginant su neformaliuoju interviu, o pats 

interviu lieka neformalus, vyksta pokalbio forma (Bitinas ir kt., 2008). 

Tam, kad interviu vyktų sklandžiai, buvo numatyti svarbiausi klausimai, kurie bus aptariami 

interviu metu. Iš šių klausimų suformuojamas klausimynas, kurį sudaro šios dalys: įmonės profilio 

nustatymas, ekspertų nuomonė apie įmonėje diegiamas inovacijas ir jų įtaka konkurencingumui ir, 

galiausiai, išsiaiškinama įmonės konkurencinė pozicija Europos Sąjungos kontekste.  

Tyrime naudotas kriterinės atrankos metodas. Imties vienetai buvo atrenkami pagal nustatytus 

kriterijus (pvz. nanotechnologijų sektoriuje dirba 2 ir daugiau metų) Toks būdas veiksmingas, nes 

padeda surinkti kokybiškus duomenis. Ekspertais šiame tyrime laikomi įmonių vadovai arba kiti 

įmonėje dirbantys specialistai, vadybininkai, turintys įtakos įmonės valdymui arba mokslininkai, 

tyrimų ir plėtros perdavimo specialistai inovacijų srityje. Informacija buvo renkama, tiesiogiai 

bendradarbiaujant su ekspertais. Tyrimas buvo atliekamas 2013 metų balandžio mėnesį. 

Tyrimo populiacija – Lietuvos teritorijoje veikiančios įmonės nanotechnologijų srityje, 

mokslininkai ekspertai, tyrimų ir plėtros perdavimo (angl. R&D transfer) ekspertai. Registrų centro 

duomenimis tokių įmonių yra 12, tačiau beveik visos įmonės turi „likviduota“ teisinį statusą, kaip 

paaiškėjo interviu metu su mokslininku ekspertu Eigirdu Žemaičiu, taip yra todėl, kad daugelis 

įmonių buvo sukurtos tam tikram projektui įgyvendinti ir po to, kai projektas baigdavosi, įmonės 

buvo uždaromos, nes neturėjo veiklos tęstinumo perspektyvų, todėl realiai vykdančių veiklą jų yra 

vos kelios. Pavyko susisiekti su 4 įmonių atstovais, iš kurių 2 sutiko dalyvauti tyrime. Dėl mažo 

įmonių skaičiaus ir kelių veikiančių įmonių atsisakymo bendradarbiauti nuspręsta kreiptis į 

mokslininkus ekspertus, taip pat į tyrimų ir plėtros perdavimo ekspertus, įvertinti situaciją Lietuvos 

rinkoje ir taip pat išgirsti ekspertinę nuomonę iš šalies. Taigi, tyrimo imtis – penki ekspertai: 2 

ekspertai iš įmonių, 2 mokslininkai ir 1 tyrimų ir plėtros perdavimo ekspertas. Iš viso apklaustos dvi 

įmonės: UAB „Nano Vita“ ir UAB „Nano linija“, du mokslininkai, Eigirdas Žemaitis ir Aistė 

Miliūtė, vienas tyrimų ir plėtros perdavimo ekspertas - Artūras Jakubavičius. Gauti atsakymai buvo 

sugrupuoti ir susisteminti, atlikta jų kokybinė analizė. 



100 

 

Ieškant ekspertų nanotechnologijų srityje, taip pat kalbant su mokslininku ekspertu E. Žemaičiu 

ir Lietuvos inovacijų centro projektų vadybininku A. Jakubavičiumi, išaiškėjo, kad 

nanotechnologijos yra horizontali sritis, o tai reiškia, kad jos pritaikomumas yra labai platus ir 

panaudojimo galimybių galima rasti beveik visose srityse. Formuojant tyrimo metodologiją, buvo 

nagrinėjami įvairių autorių moksliniai straipsniai ir gilinamasi į tyrimuose naudotą metodologiją.  
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Lentelė 13 Straipsnių palyginimas pagal tyrimo metodologiją, tikslą ir rezultatus 

Eilės 

Nr. 

Straipsnis (autorius, 

pavadinimas, data) 

Metodologija Tyrimo tikslas Tyrimo rezultatas Ryšys su mūsų 

tyrimu 

1. A Two-Tier or Multi-

Tier Europe? 

Assessing the 

Innovation Capacities 

of Central and East 

European Countries in 

the Enlarged EU.  

Radosevic, S. 2004 

Analizė paremta 14 ES šalių bei 

centrinės ir Rytų Europos šalių 

kandidačių 25 indikatoriais (pvz. 

Išlaidos švietimui, BVP, verslo 

tyrimų ir plėtros išlaidos ir kt.) 

Įvertinti centrinės ir rytų 

Europos bei ES šalių 

gebėjimus priimti 

inovacijas 

Gebėjimas diegti inovacijas  

priklauso ne ne tik nuo tyrimų 

ir plėtros (angl. R&D) 

rėmimo, bet ir nuo gebėjimo 

įsisavinti ir skleisti 

technologijas, paklausą 

gamybai ir panaudojimui. 

Tiriamas 

gebėjimas 

įsisavinti 

inovacijas 

2. The Mature of 

Strategic Business of 

Small and Medium-

Sized High-Tech 

Companies in Brazil. 

Taciana de Barros 

Jerônimo, 

Denise Dumke de 

Medeiros, 2012.  

Tiriamasis, aprašomasis (angl. 

exploratory and descriptive) 

tyrimas. Mažų ir vidutinių 

aukštųjų technologijų įmonių 

vadybininkų apklausa 

(struktūrizuota, grįsta teorija), 

naudojant klausimyną.  

Apklausoje dalyvavo 13 įmonių. 

Įvrtinti strateginio 

planavimo naudą mažose 

ir vidutinėse aukštųjų 

technologijų Brazilijos 

įmonėse. 

Suformuota matrica. 

Išsiaiškinta, kad 69,2% 

įmonių vykdo strateginį 

planavimą, mažos ir vidutinės 

įmonės vis labiau suvokia 

strateginio planavimo poreikį. 

Apklausiami 

ekspertai 

(vadybininkai), 

apklausa 

sudaryta, 

remiantis teoriniu 

pagrindu. 
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 3. 

 

The founding angels 

investment model- 

case studies fro, the 

field of 

nanotechnology, 

Gunter Festel and Jan 

Kratzer, 2012 

Tyrimas paremtas literatūros ir 

dokumentų analize, 35 ekspertų 

apklausa, dirbančių 

nanotechnologijų srityje. 

Taikomas daugialypės atvejo 

analizės metodas. 

Pasitelkiant daugialypės 

atvejo analizės metodą 

išanalizuoti investicijų 

pritraukimo galimybes, 

pritaikant verslo angelų 

investavimo modelį, 

jaunose nanotechnologijų 

įmonėse. 

Išsiaiškinta, kokią naudą 

įmonėms teikia 

bendradarbiavimas su verslo 

angelais. 

Tiriamos jaunos 

nanotechnologijų 

įmonės. 

Apklausoje 

dalyvavo 

ekspertai. 

4. The determinations of 

the science-based 

cluster growth: the 

case of 

nanotechnologies, V. 

Mangematin, K. 

Errabi, 2010 

Tyrimas orientuotas į 

nanotechnologijų klasterius ir 

remiasi mokslinių publikacijų 

skaičiaus kitimu juose. Duomenys 

gauti iš duomenų bazių, pagal 

raktinius žodžius, susisteminti ir 

atvaizduoti schemomis. 

Išanalizuoti veiksnius, 

lemiančius mokslinių 

klasterių augimą, 

priklausomai nuo 

organizacijos įvairovės, 

atvirumo laipsnio, kitų 

struktūrinių veiksmių. 

Išsiaiškinta, kad klasterių 

evoliucija labai priklauso nuo 

nacionalinės inovacijų 

sistemos ir istorinio rinkos 

veikėjų bendradarbiavimo. 

Nanotechnologijų 

klasteriai, 

inovacijos 

5. Proximity and 

collaboration in 

European 

nanotechnology, S.W. 

Cunningham,                

C. Werker, 2010 

Analizuojama 100 

produktyviausių Europos 

nanotechnologijų organizacijų ir 

jų publikacijos. Tyrime naudojami 

indikatoriai paremti išleistų 

publikacijų duomenimis. 

Naudojamas regresijos modelis. 

Tikslas - išsiaiškinti, 

kokią įtaką 

nanotechnologijų 

sektoriaus 

bendradarbiavimui daro 

organizacinis, 

technologinis ir 

geografinis įmonių 

Europoje nanotechnologijų 

tinklo bendradarbiavimas yra 

neatsistiktinai struktūrizuotas, 

tai lemia geografinis, 

technologinis ir organizacinis 

artumas. Patvirtinta hipotezė, 

kad geografinis artumas 

atlieka svarbų vaidmenį 

Tiriamas 

nanotechnologijų 

sektorius, 

ieškoma loginių 

ryšių tarp įvairių 

veiksnių. 

3 lentelės tęsinys 
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artumas formuojant bendadarbiavimo 

tinklą. 

6. Partnering with 

universities: a good 

choice for 

nanotechnolohy start-

up firms?, J. Wang, P. 

Shapira, 2009 

Tiriamos Amerikos 

nanotechnologijų įmonės. 

Bendradarbiavimas matuojamas 

kartu parašytomis publikacijomis. 

Naudojamas išilginis duomenų 

rinkimo metodas, kuris apima 

apytiksliai 230 įmones tarp 1996 

ir 2005 metų. Tikrinamos 

hipotezės (skaičiuojami vidurkiai, 

ieškoma koreliacijų). 

Pagrįsti įmonių ir 

universitetų mokslininkų 

bendradarbiavimo 

koncepsiją, kuri remiasi 

išteklių perviršio 

panaudojimu 

bendradarbiavimo 

tikslais, gaunant abipusę 

naudą.  

Studija parodė, kad 

universitetų mokslininkų 

teikiama nauda įmonėms 

apima patobulinimus, 

suvokiamus kaip gebėjimų 

patobulinimas atliekant 

tyrimus ir padidina 

technologinį potencialą, kuris 

savo ruožtu užtikrina išorinį 

finansavimą. 

Nanotechnologijų 

įmonių 

bendradarbiavima

s su 

mokslininkais, 

mokslo 

įstaigomis. 

7. Trends in worldwide 

nanotechnology patent 

applications: 1991 to 

2008. Yan Dang, 

Yulei Zhang, Li Fan, 

Hsinchun Chen, 

Mihail C. Roco, 2010 

m. 

Statistinių duomenų analizė iš 

pasaulinės duomenų bazės 

esp@cenet, susijusių su patentų 

dinamika. Atvaizduojama lentelių, 

grafikų pagalba. 

Išanalizuoti patentų 

dinamikos tendencijas 

Europoje nuo 1991 iki 

2008 metų. 

 Atlikta patentų dinamikos 

analizė, aprašytos pagrindinės 

tendencijos ir šalys lyderės. 

Patentų 

dinamikos 

apžvalga. 
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8. Firm Innovativeness 

and Its Performance 

Outcomes: A Meta-

Analytic Review and 

Theoretical 

Integration. Gaia 

Rubera & Ahmet H. 

Kirca, 2012 

Metaanalizė, pagrįsta 

ankstesnėmis studijomis, 

atrinktomis iš pasaulinės duomenų 

bazės INFORM Global, pagal 

raktinius žodžius. Duomenys 

koduojami, ieškoma koreliacijos, 

skaičiuojamas Pearsono 

koeficientas. 

Išanalizuoti inovatyvumo 

poveikį įmonės rinkos 

pozicijai, finansinei 

pozicijai ir įmonės vertei. 

Analizė patvirtina, kad 

įmonės inovatyvumas turi 

tiesioginę teigiamą naudą 

finaninei pozicijai ir įmonės 

vertei. Inovatyvumas turi 

didesnę teigiamą naudą 

didesnėms įmonėms nei 

mažesnėms. 

Tiriama inovacijų 

nauda, poveikis. 

9. Measuring the 

adoption of 

innovation. A 

typology of EU 

countries based on the 

Innovation Survey. 

Corinne Autant-

Bernarda, Sylvie 

Chalayeb, Fabio 

Mancac, et.al , 2010 

 

 

Klausimynas, vykdoma apklausa, 

tiraimas pramonės sektorius. 

Tikrinama koreliacija tarp 

inovacijų diegimo aktyvumo ir 

adaptacijos lygio. 

Ištirti inovacijų 

adaptaciją ES šalyse. 

Išanalizuoti bendrus šalių 

ir industrijų bruožus.  

Sukurti naujus 

indikatorius, kurie 

charakterizuotų inovacijų 

pritaikymo pobūdį 

sektoriuje ir šalyje. 

Išsiaiškinta, kurios šalys turi 

išvystytą tyrimų ir plėtros 

sistemą, ir gausius 

žmogiškųjų išteklių resursus 

bei reikalingus gebėjimas 

įsisavinti inovacijas.  

Išmatuotas inovacijų lygis ES 

(39%). Sukurti indikatoriai. 

Inovacijos ES 

šalyse, gebėjimas 

įsisavinti 

inovacijas. 

lentelės tęsinys 
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10. Inbound Open 

Innovation Activities 

in High-Tech SMEs: 

The Impact on 

Innovation 

Performance.  Vinit 

Parida, Mats 

Westerberg, and Johan 

Frishamma, 2012. 

Sudarytas klausimynas, apklausta 

252 mažų ir vidutinių aukštųjų 

technologijų įmonių vykdančiųjų 

direktorių, tikrinamos hipotezės. 

 

Ištirti keturių grįžtamųjų 

atvirų inovacijų poveikį 

aukštųjų technologijų 

mažose ir vidutinėse 

kompanijose. 

 

Gauti rezultatai atskleidė, kad 

skirtingi atvirų inovacijų 

veiksmai atneša skirtingus 

inovacijų proceso rezultatus. 

Pavyzdžiui apsirūpinimas 

technologijomis koreliuoja su 

radikaliomis inovacijomis, o 

technologijų ieškojimas yra 

susijęs su inkrementinėmis 

inovacijomis ir jų našumu. 

 

Inovacijų 

poveikis 

įmonėms. 

lentelės tęsinys 
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Su transporto ir turizmo infrastruktūra susijusio aviacijos (avialinijų) sektoriaus tyrimo 

metodika 
 

Siekiant išsiaiškinti Baltijos šalių gyventojų poreikius atitinkančio oro linijų verslo modelio 

principus, pateikiami apibendrinti praktinio tyrimo duomenys, kurie leidžia ištirti oro linijų verslo 

modelio sėkmingo pritaikymo Baltijos šalyse galimybes. 

Tyrimo objektas – oro linijų taikomi verslo modeliai. 

Tyrimo tikslas – identifikuoti oro linijų verslo modelio konkurencinius pranašumus bei pritaikymo 

Baltijos šalių rinkoje galimybes. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Pagal gautus anketinės apklausos duomenis išsiaiškinti gyventojų poreikius ir suformuoti 

juos atitinkančias rekomendacijas; 

2. Kokybinio ekspertų interviu pagalba išsiaiškinti Baltijos šalių oro linijų bendrovių verslo 

modelių veikimo principus; nustatyti jų privalumus, trūkumus bei konkurencinius 

pranašumus; 

3. Palyginti Baltijos šalyse veikiančių ir skirtingus verslo modelius taikančių oro linijų 

bendrovių veiklos rezultatus. 

Tyrimo metodai:  

1. Anketinė apklausa;  

2. Kokybinis ekspertų interviu;  

3. Viešai prieinamų duomenų apie Baltijos šalių oro linijų bendrovių veiklos rezultatus, 

analizė. 

Pirmajame tyrimo etape, siekiant išsiaiškinti Baltijos šalių gyventojų poreikius bei atlikti oro 

linijų bendrovių paslaugų vartojimo tendencijų analizę, buvo taikomi kokybiniai ir kiekybiniai 

tyrimo metodai. Pasitelktos standartizuoto tipo anoniminės anketinės apklausos metodas Lietuvos, 

Latvijos ir Estijos gyventojams. Analizuojant kiekybinių tyrimų duomenis, taikyta aprašomoji 

statistika. Tai duomenų sisteminimo ir grafinio vaizdavimo metodas, kuris leidžia daryti pagrįstas 

išvadas apie nagrinėjamas savybes. Remiantis šiuo metodu, koncentruotai pateikiama informacija, 

esanti dideliuose duomenų masyvuose.  

Antrajame tyrimo etape, siekiant išanalizuoti Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinkose veikiančių 

oro linijų bendrovių verslo modelių veikimo principus; nustatyti jų privalumus, trūkumus bei 

konkurencinius pranašumus; pasinaudojant struktūrizuoto ekspertų interviu metodu, apklausti 

aviacijos ekspertai (žr. priedas Nr. 2). Duomenys buvo apdoroti, pritaikant turinio analizės metodą.  
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Trečiajame tyrimo etape  nagrinėjama veikiančių oro linijų bendrovių patirtis, remiantis 

internetinių, viešai prieinamų literatūros šaltinių analize, kurios tikslas – išanalizuoti ir pagrįsti 

istorinius oro linijų bendrovių veiklos rezultatus Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje. Tyrimui  

pasirinktos šios oro linijų bendrovės: Lietuvos „Small Planet Airlines, Latvijos „airBaltic“ ir Estijos 

„Estonian Air“. Tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti, kokiu verslo modeliu vadovaudamosi šios 

oro linijų bendrovės vykdė savo veiklą, bei nustatyti, kaip verslo modelio pasirinkimas paveikė šių 

oro linijų bendrovių veiklos rezultatus.  

Praktinio darbo tyrimas skirtas išsiaiškinti ir pasiūlyti Baltijos šalių rinkai tinkamą oro linijų 

bendrovės verslo modelį.  

Gyventojų anketinė apklausa 

Siekiant išsiaiškinti gyventojų poreikius bei atlikti oro linijų bendrovių paslaugų vartojimo 

tendencijų analizę, buvo taikoma Baltijos šalių gyventojų anketinė apklausa (žr. priedas Nr. 3), 

kurios tikslas: 

1. Identifikuoti oro linijų bendrovių paslaugomis besinaudojančių asmenų demografinius ir 

socialinius rodiklius;  

2. Išsiaiškinti gyventojų lūkesčius, patirtį ir poreikius;  

3. Išsiaiškinti pagrindinius kriterijus, renkantis oro linijų bendrovių paslaugas; 

4. Pagal anketinės apklausos gautus duomenis suformuoti išvadas ir pasiūlymus. 

Anketavimo būdas. Anketos lietuvių ir anglų kalbomis buvo patalpintos elektroninių apklausų 

svetainėje. Nuoroda atsakyti į anketinius klausimus buvo persiųsta didžiausios Lietuvoje aviacijos 

paslaugų įmonių grupės (UAB „Avia Solution Group“) darbuotojams (tūkstantis trys šimtai 

darbuotojų), taip pat pasinaudojus socialiniais tinklapiais „Facebook“ ir „Linkedin“, anketa buvo 

išsiųsta tūkstančiui respondentų. Iš dviejų tūkstančių trijų šimtų respondentų atsakymus pateikė 

keturi šimtai du asmenys. 

Matematinė analizė naudojama surinktų klausimynų duomenų analizei. Statistiniam tyrimo 

duomenų apdorojimui buvo pasitelkta „Microsoft Excel“ programa, kurioje duomenys 

analizuojami, modeliuojant grafikus ir lenteles. Gautas respondentų vertinimo vidurkių 

pasiskirstymas pavaizduotas grafiškai, o duomenys interpretuoti, atsižvelgiant į mokslinės 

literatūros analizę. 

Tiriamųjų imtis. Planuojant anketinį tyrimą, buvo svarbu nustatyti reikalingą minimalų tiriamųjų 

skaičių, kad būtų galima padaryti statistiškai reikšmingas išvadas (Kardelis, 2002). Tikslinę tyrimo 

grupę sudaro Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje oro transportu keliavusiųjų žmonių skaičius, kuris 

remiantis Eurostat duomenimis (žiūrėti Priedą Nr. 5) yra lygus 8,32 mln. Taigi tiriamosios 



108 

 

atrankinės visumos dydis (N) yra lygus 8,32 mln. Nustatant imties tūrį buvo vadovaujamasi žemiau 

pateikta formule (Martišius ir Kėdaitis, 2004): 

 

 

 

Kur: 

n – imties tūris; 

2

2
z

- standartinio normaliojo skirstinio N (0,1) α lygmens kritinė reikšmė (su 95 proc. 

garantija zα/2 = 1,959 (Čekanavičius ir Murauskas, 2000). 

N – atrankinės visumos dydis; 

π - mus dominančio parametro proporcija atrankinėje visumoje; jei iš ankstesnių tyrimų 

neturime informacijos apie atrankinės visumos proporcijas, tariame, kad π=0,5 (Martišius ir 

Kėdaitis, 2004). 

ε - atrankos paklaida, šiuo atveju – 0,05 (arba ± 5 proc. atrankos paklaidos riba). 

Atlikus skaičiavimus buvo gautas pradinis imties tūris lygus 383,75, kuris suapvalintas į didesnę 

pusę sudaro 384. 

Taigi, imties tūris n = 384 užtikrina, kad šių, 402 asmenų apklausos analizė atspindės visą 

atrankinę visumą (N = 8,32 mln) su 95 proc. garantija ir ± 5 proc. atrankos paklaidos riba. 

Atsakymus į pateiktos anketos klausimus pateikė 402 asmenys (užtikrinamas tyrimo apklausos 

reprezentatyvumas). 

Tikslinė auditorija: Žmonės, bent kartą pasinaudoję oro linijų bendrovių paslaugomis. 

Tyrimo etika. Vykdant anketinį tyrimą, užtikrinti etikos principai: anonimiškumas, pagarba ir 

teisė gauti tikslią informaciją.  

Tyrimui naudojamos anketos apklausos forma pateikiama 1-2 prieduose. 

 

Kokybinis ekspertų interviu 

Antrasis tyrimo etapas buvo skirtas išanalizuoti Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinkose  

veikiančių oro linijų bendrovių verslo modelių veikimo principus; nustatyti jų privalumus, trūkumus 

bei konkurencinius pranašumus. Tuo tikslu, pasinaudojant giluminiu kokybiniu ekspertų interviu 

metodu, buvo apklausti esami aviacijos srities ekspertai: didžiausios Lietuvoje aviacijos paslaugas 

teikiančios bendrovės UAB „Avia Solution Group“ vadovai (keturi asmenys) bei nepriklausomi 

aviacijos srities specialistai (du asmenys). Kokybinio ekspertų interviu pasirinkimo svarbą nulėmė 
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siekis išsiaiškinti aviacijos industrijos specialistų požiūrį į verslo modelių pritaikymą oro linijų 

bendrovių veikloje.  

Kokybinis ekspertinis interviu vyko asmeninio susitikimo metu. Siekiant kokybiškai atlikti 

interviu, ekspertai buvo iš anksto informuoti apie klausimyną sudarančius ir tyrimo darbe 

nagrinėjamus klausimus. Klausimyną sudarė keturiolika klausimų, kurie pateikiami priede Nr. 3, 

skirtų išsiaiškinti ekspertų nuomonę apie sėkmingus aviacijos industrijoje taikomus oro linijų 

bendrovių verslo modelius, suprasti Baltijos šalyse veikiančių oro linijų bendrovių taikomų verslo 

modelių trūkumus bei privalumus ir, žinoma, išsiaiškinti, kuris iš oro linijų bendrovių taikomų 

verslo modelių būtų sėkmingiausiai pritaikomas Baltijos šalyse ir kokios sąlygos tam turi būti 

sudarytos. Ekspertinio interviu trukmė su kiekvienu respondentu vidutiniškai truko pusantros 

valandos. Iš viso buvo apklausti šeši ekspertai. 

 

Kūrybinių industrijų sektoriaus - mados industrijos atvejo – tyrimo metodika  

 
Tyrimo tikslas - ištirti inovacijų vaidmenį Lietuvos mados agentūrose. 

Tyrimo uždaviniai: 

 Įvertinti inovacijų vaidmenį Lietuvos mados agentūrose; 

 Atskleisti su inovacijomis susijusias problemas ir galimybes Lietuvos mados agentūrose. 

Pasirinktas kokybinis tyrimo metodas, leidžiantis giliai ir išsamiai apžvelgti problemą per 

unikalią modelių agentūrų patirtį ir suteikiantis galimybę pažinti tiriamą reiškinio poveikį. Pagal 

Kaziliūną (2006) tiriamą reiškinį ir kokybinių tyrimų tradicijas pasirinktas modelių agentūrų 

tyrimas, leidžiantis aprašyti tiriamųjų gyvenimo patirtį, žvelgiant iš jų perspektyvos. Duomenys 

rinkti naudojant pusiau struktūruoto interviu metodą, kuris suteikia galimybę sužinoti reikiamą 

informaciją (istoriją, faktus) taip pat ir emocinę būseną, tiriamo reiškinio poveikį. Remiantis 

literatūros analizės duomenimis, paruošti pusiau struktūruoto interviu 20 klausimų (4 priedas). 

Respondentai atrinkti tikslinės atrankos būdu (10 didesnių Lietuvos modelių agentūrų). Kreipimasis 

į respondentus su interviu anketa išdalinta renginio „Mados infekcija“ metu. Gauti duomenys 

analizuojami lyginamosios analizės metodu. Lyginamasis analizės metodas yra tinkamas nagrinėti 

pusiau struktūruoto interviu duomenims. Svarbu, kad šis duomenų rinkimo būdas leidžia tyrėjui 

pastebėti interviu metu iškilusias problemas, kurios turi įtakos duomenų analizei. Pusiau 

struktūruotam interviu naudojama lyginamoji analizė, nes ji leidžia ištirti respondento asmeninę ir 

gyvenimišką patirtį. Šios analizės bendrieji tikslai: 

 Modelių agentūrų patirties giluminis tyrimas; 

 Detalus nagrinėjimas, kaip unikali patirtis veikia modelių agentūrų veiklą. 
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Šiuo tyrimu siekta ištirti, kaip respondentai (modelių agentūros) išgyvena ir suvokia savo 

veiklos laikotarpį, todėl siekta orientuotis į respondento įvairiapusę patirtį ir jų raišką 

pasisakymuose, kurie geriausiai atitinka jų turinį. Pusiau struktūruoto interviu metu gauti duomenys 

nagrinėjami pagal lyginamosios analizės etapus.  

Šiam tyrimui respondentai atrinkti tikslinės atrankos būdu. Visi respondentai, dirbantys 

modelių agentūroje, yra savininkai arba tarptautinių kompanijų vadovai - atstovai. 16 lentelėje 

pateikti bendrieji respondentų duomenys: kuriuose prašoma apibūdinti save, savo veiklą, profesinę 

patirtį (išsiaiškinamas agentūros pavadinimas, vardas ir pavardė, lytis, profesija, pareigos, darbo 

patirtis), respondentai koduojami romėniškais skaitmenimis. 

Lentelė 14 Respondentų asmeniniai - socialiniai duomenys 

Respondentai/ 

Agentūros 

pavadinimas 

Vardas Pavardė Lytis Profesija Pareigos Darbo patirtis 

agentūroje 

I 

 BALTIC MODEL 

MANAGEMENT 

(BMM) 

Ingrida Bačelytė Moteris Modelis Atstovė-

Vadovė 

9 metai 

II 

Catwalk 

Ernesta 

Elzbergaitė 

Moteris Modelis Savininkė -

Direktorė 

4 metai 

III 

ECM 

Kristina 

Šumskienė 

Moteris Modelis Savininkė-

Direktorė 

11 metų 

IV 

Fix models 

Eglė Štandaitė Moteris Modelis Savininkė-

Direktorė 

2 metai 

V 

Amber Major 

managment 

Agnė Stankūnaitė 

– Dagilė 

Moteris Modelis Atstovė-

Vadovė 

10 metų 

VI 

DM agency 

Deimantė Ūsienė Moteris Choreografė Savininkė - 

direktorė 

20 metų 

VII 

PMST 

Agnė Ivanauskaitė Moteris Modelis Atstovė-

Vadovė 

8 metai 

VIII 

Rūta model 

management 

Rūta Bartašiūtė Moteris Modelis Savininkė - 

direktorė 

Savoje 

agentūroje 4 

metai, Baltic 

model 

management – 

11 metų 



111 

 

IX 

Vilnius models 

Svajūnė Jackūnaitė Moteris Modelis Atstovė-

Vadovė 

5 metai 

X  

Lite models 
 

Jurgita Sabaitė Moteris Modelis Savininkė - 

direktorė 

5 metai 

Šaltinis: sudaryta autorių 

 

 

4. LIETUVOS VERSLUMO IR 
INTRAVERSLUMO 2011-2013 METŲ 
DINAMIKA 

Lietuvos gyventojų verslumas 
 

 Šioje dalyje yra analizuojamos Lietuvos gyventojų nuomonės apie verslumo plėtros 

galimybes Lietuvoje, apibūdinamos jų nuostatos verslo pradžios, tarptautinės plėtros ar inovacijų 

kontekste. Aptariamos Lietuvos jaunimo, moterų ir skirtingų regionų verslumo tendencijos.  

 

Pradedančiųjų arba padėjusių pradėti verslą nuomonės 

 

Nagrinėjant Lietuvos verslumo dinamiką, pastebima, jog šalyje pristatomi kitų verslininkų 

pavyzdžiai ar aplinkoje pažįstamų verslių žmonių patirtis ne tik padeda formuoti socialinį 

verslininko įvaizdį, bet ir daro įtaką gyventojų apsisprendimui dėl tolesnės jų karjeros− įsidarbinti 

įmonėje ar kurti verslą. 2013 metų Lietuvos verslumo ataskaitoje svarbu skirti ypatingą dėmesį 

bijančių kurti verslą skaičiaus didėjimui, to priežasčių aiškinimui ir potencialių baimės kurti verslą 

mažinimo galimybių ieškojimui, nes baimė rizikuoti neleidžia šaliai išnaudoti verslių žmonių 

potencialo ir lėtina transformaciją iš efektyvumo į inovacijų šalių grupę (Laužikas et al, 2014). 

Vis tik 2013 metais ir toliau pastebima teigiama pažinojusių verslą kuriančius asmenis savo 

aplinkoje skaičiaus dinamika: net 37,1 % respondentų pažinojo verslą kuriančius asmenis savo 

aplinkoje (2012 metais šis skaičius siekė 32,9%, o 2011 metais dar 4,9% mažiau nei 2012). GEM 

(2013) duomenų analizė rodo, kad didžioji dalis Lietuvos gyventojų (62,9%) asmeniškai nepažįsta 

asmenų, kurie pradėjo kurti verslą per pastaruosius dvejus metus (2012 metais šis rodiklis siekė 

67,1%). Kaip ir būtų galima tikėtis, daugiausia savo aplinkoje verslininkus pažinojusių yra 
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didžiuosiuose šalies miestuose: Vilniuje – net 46,8%, Klaipėdoje – 44,3% ir Kaune – 37,2%. 

Stebina Utenos (31,4%) ir Marijampolės (33,3%) dideli verslininkus pažinojusių respondentų 

skaičiai, net keletu procentų viršijantys Šiaulių ir Panevėžio statistinius rodiklius (atitinkamai 27,5% 

ir 27,7%) (Laužikas et al, 2014). 

 

1 paveikslėlis. Respondentai, per pastaruosius du metus savo aplinkoje pažinoję verslą kuriančius žmones. 

Procentinis pasiskirstymas skirtinguose miestuose. 

Šaltinis:  Laužikas et al (2014). Lietuvos stebėsenos tyrimo rezultatai: 2013. 

 

Didėjanti baimė rizikuoti ar nesėkmingi verslo vystymo pavyzdžiai daro įtaką verslo 

galimybių gyvenamoje aplinkoje vertinimui: 2013 metais pastebimas nežymus neigiamas 

respondentų procentinio pasiskirstymo pokytis, vertinant galimybes verslui pradėti savo 

gyvenamoje vietoje per ateinančius šešis mėnesius − 28,7% respondentų savo aplinką vertino kaip 

palankią verslui pradėti (2012 metais – 30%). Lyginant 2013 metų rodiklius su GEM 2011 

duomenimis, vis tik šis rodiklis yra gerokai aukštesnis. 2011 metų tyrime tik 19 % respondentų 

galėjo įvardinti savo gyvenamą vietą kaip aplinką, kurioje yra gerų galimybių verslui pradėti. Taip 

pat pastebima verslo aplinkos tinkamumo verslui vystyti įvertinimo sąsaja su bijančių verslą pradėti 

skaičiaus dinamika. 2013 metais daugiau vyrų (31,3%) nei moterų (26,4%) gebėjo identifikuoti 

geras galimybes savo aplinkoje pradėti verslą. 2013 metų verslo galimybių gyvenamoje aplinkoje 

vertinimo pagal amžiaus grupes statistika dar sykį pateisina Lietuvos, kaip jaunų verslininkų šalies, 

įvaizdį: net 42,5% 18-24 metų amžiaus respondentų geba identifikuoti geras galimybes savo 

aplinkoje pradėti verslą, šis skaičius dar didesnis 25-34 metų amžiaus žmonių grupėje – siekia 44%. 
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Pesimistiškiausiai verslo galimybes aplinkoje vertina vyriausi − 55-64 metų respondentai: šis 

procentas siekia vos 17,2% (Laužikas et al, 2014). 

 

2 paveikslėlis. Gerų galimybių verslui pradėti gyvenamoje aplinkoje šešių mėnesių laikotarpiu procentinis 

pasiskirstymas skirtingose amžiaus grupėse. 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

Lyginant galimybių identifikavimo pradėti verslą savo aplinkoje skirtinguose miestuose 

rodiklius, pastebimos panašios tendencijos kaip ir verslininkus pažinojusių skaičiaus atžvilgiu. 

Daugiausia galimybes identifikuojančių yra Vilniuje (46,7%), Klaipėdoje palankias galimybes 

verslui pradėti identifikuoja 35,9% respondentų, Kaune – 27,3% apklaustųjų. 2013 metais 

galimybes identifikuojančių skaičiaus atžvilgiu išsiskyrė alytiškiai (22,5%) (Laužikas et al, 2014). 

Laužikas ir kt. (2014) , remdamiesi 2011-2013 metų GEM rezultatų dinamika, teigia, kad 

verslo galimybių identifikavimo rinkoje rodikliai svyruoja; panašūs pokyčiai pastebimi žinių ir 

gebėjimų vertinimo) srityje. 2013 metų sumažėjusį verslo galimybes palankiai vertinančių skaičių 

lemia 4,4% sumažėjęs savo žinias ir gebėjimus vertinančių respondentų skaičius (nuo 39,8% 2012 

metais iki 35,4% 2013 metais) – beveik du trečdaliai (64,6%) respondentų teigia, kad neturi 

pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties naujo verslo steigimui (2012 metais – 60,2%). Taigi 

gyventojai, vertindami verslo galimybes, linkę nepasitikėti savo kompetencijomis ir aplinka, kurioje 

gyvena. Vis dėlto, 2013 metų rezultatai yra kiek pozityvesni nei 2011 metų, kai tik trečdalis 

apklaustųjų savo gebėjimus, žinias ir patirtį įvertino tinkamai. 2013 metais daugiau vyrų (46,7%) 

nei moterų (25,1%) savo gebėjimus ir žinias vertino teigiamai. Identifikavus Lietuvos jaunimo 
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verslumo potencialą ir teigiamas jaunimo verslumo dinamikos tendencijas rinkoje, ypatingas 

dėmesys turėtų būti atkreiptas į 18-24 metų jaunimo grupę, kur tik 25,7% respondentų savo žinias ir 

gebėjimus verslui plėtoti vertina teigiamai. Viena vertus, tokia statistika yra suprantama dėl šio 

amžiaus žmonių patirties stokos, kita vertus tai signalizuoja apie Lietuvos švietimo sistemos 

nepakankamą orientaciją į verslumą, verslo procesus rinkoje ir verslumo ugdymą švietimo 

organizacijose. Tokią neigiamą statistiką pataisytų ir verslumo skatinimas ir būtinų verslui žinių ir 

gebėjimų ugdymas tarp moksleivių (Laužikas et al, 2014). 

 

3 paveikslėlis  Žinių ir gebėjimų vertinimas skirtingose amžiaus grupėse; procentinis pasiskirstymas. 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

Lyginant skirtingus Lietuvos miestus, palankiausiai savo žinias ir gebėjimus vertina 

Klaipėdos (39,2%), Vilniaus (38,2%), Kauno (36,5%) ir Alytaus (36,9%) gyventojai (Laužikas et al, 

2014). 

2013 metų rodikliai, charakterizuojantys baimę pradėti verslą ir priartinantys prie Hofstede 

(1983) neapibrėžtumo vengimo dimensijos, iš dalies paaiškina keleto procentų savo žinių ir 

gebėjimų bei galimybių pradėti verslą savo aplinkoje vertinančių žmonių skaičiaus sumažėjimą. 

Lietuvoje dominuoja aukštas neapibrėžtumo vengimo lygis. Nors 2012 metų GEM rezultatai tolo 

nuo rizikuoti bijančios Lietuvos įvaizdžio (2012 metais apie pusė respondentų nurodė, kad baimė 

patirti nesėkmę nesutrukdytų pradėti nuosavą verslą; lyginant su 2011 metais, rodiklis pakito 0,7 

procento), 2013 metų rezultatai yra kur kas pesimistiškesni: nesėkmės baimė sutrukdytų 52,2% 

respondentų pradėti savo verslą. Situacija dar kritiškesnė išanalizavus moterų atsakymus − net 
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60,1% moterų nuo verslo kūrimo galimybės atbaidytų nesėkmės baimė. Vyrai šiuo atžvilgiu yra kur 

kas optimistiškesni − verslą kurti bijo 43,5% vyrų (Laužikas et al, 2014). 

Laužikas ir kt. (2014), analizuodami tyrimo rezultatus, pastebi, kad, kaip ir buvo galima 

tikėtis, Lietuvos jaunuoliai nuo 18 iki 24 metų yra kur kas didesni optimistai, nes tik 44,1% 

respondentų nesėkmės baimė sutrukdytų pradėti verslą, 25-34 metų kategorijoje šis skaičius kiek 

didesnis (48,1%), bet žymiai mažesnis nei 35-44, 45-54 bei 55-64 metų respondentų grupėse, kur 

bijančių rizikuoti skaičiai atitinkamai siekia 57,8%, 54,2% ir 54,4% respondentų. Mažesnė jaunimo 

baimė kurti verslą rodo apie teigimą Lietuvos ekonomikos ir verslo transformaciją, kur kultūrinė ir 

socialinė aplinka nebeužgožia novatoriško požiūrio, veržlumo ir galimybių identifikavimo tarp 

jaunimo bei padeda judėti inovacijų valstybės link (Laužikas et al, 2014). 

 

4 paveikslėlis  Bijančių pradėti verslą skaičius skirtingose amžiaus grupėse; procentinis pasiskirstymas.  

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

Baimės kurti verslą statistika skirtinguose miestuose dar sykį įrodo, kad šis rodiklis yra 

daugiau sociokultūrinis ir nebūtinai priklauso nuo miesto dydžio ar ekonominio išsivystymo lygio: 

Vilniuje ir Klaipėdoje bijančių kurti verslą skaičius siekia vos 47,4%, o Kaune šis rodiklis net 6,2% 

didesnis (53,6%). Didžiausią dėmesį savo gyventojų baimei rizikuoti turėtų skirti Tauragės (64,4%), 

Marijampolės (61,1%) ir Alytaus (57,8%) savivaldybės. Vertinant šį rodiklį, nereikėtų užmiršti 

tokių aspektų kaip miestų tarptautiškumo, atvykstančių turistų skaičiaus, besikeičiančių ekonomikos 

sąlygų ir pačių verslų dinamikos. Neigiamos verslo plėtojimo patirtys taip pat sumažina nebijančių 

kurti verslą skaičių (Laužikas et al, 2014). 
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5 paveikslėlis. Bijančių pradėti verslą skaičius skirtinguose miestuose; procentinis pasiskirstymas. 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

Laužikas ir kt. (2014) teigia, kad besikeičiančio socialinio verslininko įvaizdžio dimensijos 

ypatingai svarbios tolesnei verslumo dinamikai, baimės rizikuoti rodikliams ir būsimiems karjeros 

pasirinkimams. Kaip ir 2012 metais, 2013 metais respondentų nuomone, asmenys, turintys verslą, 

yra labiau gerbiami: 2013 metais 57,2% respondentų (52,9% 2012 metais) sutinka, kad Lietuvoje 

asmenys, sėkmingai pradėję verslą, turi aukštesnį statusą ir yra labiau gerbiami. Gerėjantį Lietuvos 

verslininko įvaizdį galima paaiškinti svarbesniu žiniasklaidos vaidmeniu, pristatant sėkmingo verslo 

pavyzdžius visuomenei. 2013 metais 52,4 procentai respondentų pripažįsta, jog žiniasklaidoje retai 

kada galima pamatyti sėkmingo verslo pavyzdžių (2012 metais šis rodiklis siekė 62,7 %). Tokia 

žiniasklaidos vaidmens transformacija, formuojant verslininkų socialinį įvaizdį, stebima jau nuo 

2011 metų. Nereikėtų užmiršti, kad 2011 metais tik 37,5% respondentų buvo įsitikinę, jog, jei turėtų 

savo nuosavą verslą, būtų labiau gerbiami savo pažįstamų ir artimųjų (Laužikas et al, 2014). 

Tyrimas parodė, kad teigiamas verslininko įvaizdžio vertinimas Lietuvoje auga: 2013 metais 

daugiau buvo jau daugiau nei du trečdaliai respondentų (68,9%), manančių, kad naujo verslo 

pradėjimas yra pageidautinas karjeros pasirinkimas (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). Pabrėžtina, kad didžiausias tokių respondentų skaičius yra 18-24 metų 

jaunimo kategorijoje (net 72,6%). Socialinę verslo orientaciją pagrindžia net 67,7% respondentų, 

manančių, kad dauguma žmonių norėtų panašaus pragyvenimo lygio, tai susiję su darbo vietų 

kūrimo ketinimais, žmonių socialinės gerovės suvokimu bei atlygio ir atlikto darbo santykio 

aspektais. Įdomu, kad tokį požiūrį turi daugiau 18-24 ir 25-34 metų respondentai nei vyresni nei 34 

metai respondentai (atitinkamai 71,2% ir 71,6%). Didžiuosiuose miestuose mažiau nei mažesniuose 
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miestuose respondentai pripažįsta, kad šalyje dauguma žmonių norėtų, kad kiekvienas turėtų panašų 

pragyvenimo lygį (Vilniuje – 60,5%, Kaune - 67,6%, Klaipėdoje – 66,3%; Tauragėje – 82,8%, 

Marijampolėje – 77,0%, Alytuje – 74,7%) (Laužikas et al, 2014). 

 

6 paveikslėlis. Verslumo ir verslininko įvaizdžio vertinimas; procentinis pasiskirstymas. 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

Šalies verslumo dinamikai svarbus ne tik ankstyvosios stadijos verslų skaičius, bet ir 

respondentų ketinimai pradėti verslą, pagrindiniai verslo kūrimo motyvai ir verslo nutraukimo 

priežastys (Laužikas et al, 2014). 2013 metais 15,1% respondentų ketino pradėti naują verslą, 

įskaitant bet kokį savarankišką darbą ar prekių ir paslaugų pardavimą kitiems − tai 7,4% daugiau 

nei 2012 metais (7,7%). Lyginant su 2011 metų duomenimis, tai yra žymus padidėjimas, nors 2012 

metais per metus verslą bandančių pradėti procentinė dalis sumažėjo 3,6 %. Net 4,5% respondentų 

darbas tiesiogiai susijęs su savo darbdavio naujo verslo kūrimu. Žymus sumažėjimas pastebimas 

padedančių pradėti verslą grupėje − per vienerius metus šis skaičius susitraukė nuo 78,3% 2012 

metais iki 67,4% 2013 metais. Tokiems rezultatams daro įtaką netolygus rezultatų pasiskirstymas 

skirtinguose Lietuvos miestuose: Vilniaus (71,8%), Utenos (85,2%), Klaipėdos (73,9%), Alytaus 

(70,2%) ir Kauno (69%) respondentai rodo puikų pavyzdį, o Šiauliai (55%), Panevėžys (55,8%), 

Marijampolė (52,7%), Tauragė (50,1%) ir Telšiai (42,7%) turėtų stiprinti savo pozicijas. Skirtingų 

sričių žmonių gebėjimus, žinias ir patirtį sujungiantys projektai ir programos būtų itin naudingi 

verslumo skatinimo instrumentai. Tokius rezultatus gali nulemti ir ankstesnėse ataskaitose aptarti 

socialinio nepasitikėjimo bendradarbiaujant aspektai. Tai svarbūs rodikliai intraverslumo dinamikai 

(Laužikas et al, 2014).  
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Laužikas ir kt. (2014) pažymi, jog 2013 metais dvigubai daugiau vyrų nei moterų ketina 

pradėti verslą (vyrų – 20,9%, moterų 9,7%). Jaunų verslininkų krašto įvaizdį pateisina 18-24 ir 25 -

34 metų kategorijų respondentų ketinimų dinamika: net penktadalis 18-24 metų respondentų (20%), 

atitinkančių pirmos ir antros pakopų studijų studentų amžių, išreiškė mėginimus kurti verslą; dar 

daugiau (23,1%) tokių respondentų 25-34 metų respondentų kategorijoje. Ne visi miestai galėtų 

tikėtis tokios palankios verslumo dinamikos: daugiausia ketinančių kurti verslą yra Klaipėdoje 

(20,2), Vilniuje (17,7%) ir Alytuje (17,4%), kiek kuklesnis skaičius registruojamas Šiauliuose 

(15,8), na o Kaunas (14,1%), Panevėžys (10,9%) ir kiti miestai turėtų susirūpinti verslumo 

skatinimu ir verslo sąlygų gerinimu savo miestuose (Laužikas et al, 2014).  

 

7 paveikslėlis. Ketinimai kurti verslą; procentinis pasiskirstymas pagal miestus. 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

Tyrimas parodė, kad 2013 metais (kaip ir 2012 metais) didžiausiai daliai verslių respondentų 

verslo steigimo procesas užtruko iki šešių mėnesių; 2013 metais 84,4% respondentų buvo viso arba 

dalies verslo savininkais, tai rodo apie nusistovėjusį požiūrį į verslo nuosavybės svarbą 

visuomenėje, nes 2012 metais 83,8 % apklaustųjų buvo dalies arba viso verslo savininkai. Alytuje, 

Klaipėdoje, Marijampolėje ir Panevėžyje verslių žmonių, nesančių verslo savininkais, skaičius 

nesiekia 7% ribos, Vilniuje verslo savininkais nėra 21,5% verslių žmonių, Kaune – 19,9%; 

mažiausiai verslo savininkų yra Tauragėje (62,8%). Kaip ir 2012 metais, 2013 metais kur? 

daugiausia verslą įkūrė ir plėtojo iki 3 žmonių (Laužikas et al, 2014). 

Taigi, verslo savininkais tampa ir nemaža dalis verslą padedančių vystyti respondentų: 2013 

metais tokių žmonių skaičius siekė 18,5%. Daugiausia tokią verslo nuosavybės dalį turinčių 

padedančių plėtoti verslą yra Tauragėje (22,9%), Vilniuje (21,8%) ir Klaipėdoje (20,2%). Rečiau 

nei vyrai savininkėmis tampa verslą padedančios vystyti moterys (11,7% moterų ir 25,7% vyrų). 
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Net 12,4% respondentų tai yra ne tas pats verslas, kurį respondentai plėtoja. Nors iš pirmo žvilgsnio 

verslo savininkų ar bendrasavininkų skaičius tarp plėtojančių verslą yra nežymus, pastebimas 

žymus tokių respondentų skaičiaus didėjimas, nes 2012 metais tik 14,5 % respondentų plėtojo 

verslą, kurio savininkais ar bendrasavininkais, laisvai samdomais darbuotojais ar parduodančiais 

prekes buvo jie patys (GEM 2011 ir 2012 metų pokytis šiuo atžvilgiu buvo nedidelis – 0,6 

procento) (Laužikas et al, 2014). 

Laužikas ir kt. (2014) teigia, kad siekiant ekonomikai pereiti iš efektyvumo į inovacijų 

kategoriją, Lietuvos įmonių orientacija į novatoriškumą yra labai svarbi. Ėjimas į rinkas su 

produktais/paslaugomis, kurių klientai, respondentų teigimu, neidentifikuoja kaip nežinomus ir 

naujus, yra ne tik neigiamas signalas Lietuvai 2011-2013 metų verslumo dinamikoje, bet ir viena iš 

Europos Sąjungos šalių silpnybių. Net 57,4% Lietuvos respondentų nuomone, nei vienas 

klientas/vartotojas negalvoja, kad tai naujas ir nežinomas produktas/paslauga. Lietuvos vyriškos 

lyties respondentai pasižymi didesniu novatoriškumu (52,8% nemano, kad jų produktai, paslaugos 

yra nauji ir nežinomi) nei moteriškos lyties respondentai (atitinkamai 67,7%). Novatoriškiausi 

miestai 2013 metais – Alytus (47,3%), Klaipėda (53,1%) ir Marijampolė (25,2%), o 

pesimistiškiausiai savo produktų/paslaugų novatoriškumą vertina Tauragės ir Šiaulių respondentai 

(taip atitinkamai mano 74,5% ir 100% respondentų). Kituose miestuose tokių respondentų skaičius 

svyruoja nuo 54% iki 60% (Laužikas et al, 2014). 

 

8 paveikslėlis.  Nuomonių apie siūlomų produktų/paslaugų naujumą ir žinomumą tarp klientų procentinis 

pasiskirstymas pagal miestus. 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 
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Produktų/paslaugų naujumo vertinimui reikia skirti deramą dėmesį, nes Lietuvos rinka 

yra ribota, o Lietuvos verslininkai negeba identifikuoti nišų savo produktams/ paslaugoms. 

Pabrėžtina, kad konkurencinė Lietuvos verslininkų aplinka griežtėja: antai, 2013 metais net 53,4% 

respondentų manė, kad rinkoje yra daug konkurentų, 2012 metais šis skaičius siekė 48,7% (2011 

metais šis skaičius viršijo 50 %). Nišas, kuriose nėra konkurentų, sugeba identifikuoti 6,2% mažiau 

respondentų nei pernai (2013 metais – 9,7%; 2012 metais – 15,9%) (Laužikas et al, 2014). 

Dar griežčiau verslo konkurencinę aplinką vertina moterys − 61,1% mano, kad rinkoje 

yra daug konkurentų. Mažiausias skaičius respondentų, teigiančių, kad rinkoje yra daug konkurentų, 

yra Marijampolėje (25,2%), Utenoje (38,9%), Panevėžyje (44,3%) ir Alytuje (46,6%); didžiausias 

skaičius taip griežtai rinką vertinančių yra Tauragėje (100%), Telšiuose (80,4%); keturiuose 

didžiuosiuose miestuose šie skaičiai svyruoja nuo 51% Vilniuje iki 61,8% Šiauliuose (Klaipėdoje – 

52,9% ir Kaune – 58,5%) (Laužikas et al, 2014). 

 

9 paveikslėlis. Nuomonės apie konkurentų skaičių rinkoje procentinis pasiskirstymas. 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

Tarptautiškumo dimensijos yra itin svarbios verslininkams, kai rinkos dydis yra ribotas. Vis 

dėlto 2013 metais net 61,5% respondentų įmonių ne daugiau kaip 10% klientų gyveno užsienyje, šis 

skaičius sumažėjo nuo 2012 metų lygio, kai didžiosios dalies respondentų (49,6 %) 

klientų/vartotojų, gyvenančių už Lietuvos ribų, dalis sudaro ne daugiau 10 % klientų/vartotojų. 

Laužikas ir kt. (2014), lygindami 2011-2013 metų rezultatus, pastebėjo, kad 2013 metų statistika 

panašesnė į 2011 metų, kai tokių respondentų skaičius siekė 69 % apklaustųjų verslių respondentų. 

Nors 2012 metais tikėta, kad dėl spartesnių internacionalizacijos procesų tarptautinių verslų skaičius 

Lietuvoje turėjo didėti, 2013 metais verslų, kurių daugiau nei 90% klientų gyvena užsienyje, 

skaičius susitraukė nuo 16,2% 2012 metais iki 6,1% 2013. Lietuvos verslininkams rekomenduojama 
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ne tik orientuotis į užsienio rinkas spartėjančios globalizacijos, griežtėjančios konkurencijos, 

elektroninio verslo plėtros bei ekonominės ES konvergencijos sąlygomis, bet ir diversifikuoti savo 

rinkas. Tai ypatingai svarbu esant nestabiliai kai kurių eksporto/importo partnerių ekonominei ir 

politinei situacijai. Naujų rinkų paieška ypatingai turėtų susirūpinti Lietuvos verslininkės, nes 

žymiai mažiau moterų (3,2%) nei vyrų (7,5%) įmonių daugiau nei 90% klientų gyvena užsienyje. 

Tik 3,2% moterų verslininkių nurodo, kad nuo 50% iki 90% klientų gyvena užsienyje (vyrų: 

16,7%). Taip pat nustebino į Vilniaus panašūs užsienio klientų skaičiai tokiuose miestuose kaip 

Alytus, Panevėžys, Utena ar Tauragė (Laužikas et al, 2014). 

 

10 paveikslėlis. Klientų, gyvenančių užsienyje, skaičius; procentinis pasiskirstymas. 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

2011-2013 metų Lietuvos verslumo dinamikoje pastebimas esminių motyvų kurti verslą 

virsmas. Antai 2012 metais, vertinant motyvus, paskatinančius imtis verslios veiklos, daugiau nei 

pusė respondentų (57,8 %) akcentavo didesnės nepriklausomybės poreikį (2011 metais 48,3% 

respondentų paminėjo didesnę laisvę kaip svarbiausią motyvą). 2013 metais didesnės 

nepriklausomybės poreikį akcentuoja panašus respondentų skaičius kaip 2011 metais – 49,5%, 

tačiau didėja asmeninių pajamų augimo svarba, šį motyvą 2013 metais nurodė 33% respondentų 

(21,9 % nurodo asmeninių pajamų augimo svarbą kaip svarbiausią motyvą, paskatinusį imtis verslo; 

2011 metais atitinkamai 37,9%). 2013 metais norą tiesiog palaikyti pajamas išreiškė 8,5% mažesnis 

respondentų skaičius nei 2012 metais (2013 metais – 4%, 2012 metais – 12,5%). 13,5% 

respondentų kaip priežastį nurodė kitus motyvus (2012 metais – 7,8%, 2011 atitinkamai 3,4%). 
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Pastebimi kai kurių rodiklių metiniai svyravimai, nes 2013 metų rezultatai labiau panašėja į 2011 

metų statistiką, todėl ypatingai svarbūs Lietuvos verslumo 2014 metų rodikliai (Laužikas et al, 

2014). 

Laužikas ir kt. (2014), lygindami vyrų ir moterų verslo kūrimo motyvus, pastebi, kad vyrų 

pragmatiškumas pasireiškia didesniu siekimu padidinti pajamas (38% vyrų ir 22,2% moterų); 

moterys trokšta daugiau nepriklausomybės plėtojant verslą (53,5% moterų ir 47,7% vyrų). 

Verslininkų motyvai skiriasi ir skirtinguose Lietuvos miestuose: pragmatiškiausiais miestais galima 

būtų įvardinti Telšius (visi verslininkai nori didinti pajamas), Panevėžys (atitinkamai 81,8% 

verslininkų orientuoti į pajamų didinimą), Šiauliai (atitinkamai – 69,3%) ir Tauragė (atitinkamai – 

56,5%); daugiausia nepriklausomybės siekiančių Utenoje (84,8%), Vilniuje (55,8%) ir Klaipėdoje 

(60%) (Laužikas et al, 2014). 

 

11 paveikslėlis. Svarbiausi motyvai, paskatinantys užsiimti verslia veikla; procentinis pasiskirstymas. 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

 

2011-2013 metų verslumo stebėsenos duomenimis, technologijų gyvavimo trukmė nėra 

pastovi: tam įtakos turi ne tik sparčiai kintančios technologijos konkurencingose rinkose, bet ir pati 

verslumo dinamika. 2013 metais 13,6% respondentų identifikavo būtinybę technologiją atnaujinti 

kasmet, šis skaičius 2012 metais siekė 13,1% respondentų (2011 metais tokių verslių respondentų 

skaičius siekė 10%). 2013 metų respondentų teigimu, technologinis progresas skatina 24,1% 

respondentų atnaujinti technologijas kartą per penkerius metus. Tokių respondentų skaičius 2012 
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metais siekė 14 % pradedančiųjų verslininkų, o 2011 metų statistika buvo panašesnė į 2013 metų 

(2011 metais 25,9% verslių respondentų buvo priversti atnaujinti technologijas ir procedūras 

laikotarpiu nuo vienerių iki penkerių metų). Sparčią technologijų plėtrą ir būtinybę jas nuolat 

tobulinti pagrindžia ir tai, kad 2013 metais 62,3% respondentų diegiamos technologijos gyvavo 

ilgiau nei penkis metus, − tai 10,6% mažesnis respondentų skaičius nei 2012 metais, kai 72,9 % 

naudojo reikiamas technologijas ir taikė procedūras produktų/paslaugų kūrimui ilgiau nei penkis 

metus (2011 metais 63,9% verslą plėtojančių respondentų) (Laužikas et al, 2014). 

Laužikas ir kt. (2014) teigia, kad tokia dinamika patvirtina sparčiai kintančios verslo 

aplinkos, informacinių technologijų proveržio globaliose rinkose tendencijas. Įdomu, kad ilgiausiai 

technologijos tarnauja Tauragėje, Šiauliuose, Utenoje ir Alytuje (šiuose miestuose ilgiau nei penkis 

metus technologijos tarnauja atitinkamai 100%, 77,8%, 75,7% ir 80,7% respondentams). Kaune net 

69,9% respondentų technologijos tarnauja ilgiau nei penkis metus, Vilniuje – 58,9%, Klaipėdoje – 

50,9%. Taip pat pastebima, kad moterys geba ilgiau nei vyrai naudoti tas pačias technologijas: 

ilgiau nei penkis metus technologijas naudoja 74,8% moterų (vyrų – 57,8%) (Laužikas et al, 2014). 

 

12 paveikslėlis. Naudojamų technologijų ir procedūrų gyvavimo trukmė; procentinis pasiskirstymas 

(pradedantys ar padedantys pradėti verslą). 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

Analizuojant tyrimo rezultatus matoma, kad 2013 metais 2,4% respondentų daugiau nei 

2012 metais (2012 metais 14,9%; 2013 metais 17,3%) nurodo, kad savo versle jie dirba vieni. Net 

68,3% verslių respondentų įmonėse dirba nuo 2 iki 10 darbuotojų; 2012 metais šis skaičius siekė 

63,9% apklaustųjų; 2013 metais tik 12,2% respondentų nurodo, jog jų įmonėse dirba ne mažiau 20 

darbuotojų (2012 metais – 2,1% apklaustųjų). 2013 metų situacija nuo 2011 metų šiuo požiūriu yra 
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kiek pasikeitusi, kai net 77,9% respondentų vystomose kompanijose be savininkų dirbo vos iki 

dešimties darbuotojų. Ne mažiau svarbus kompanijų augimas darbuotojų skaičiaus atžvilgiu. 2013 

metais net 46,8% verslių respondentų ketina įdarbinti vos iki 5 darbuotojų penkių ateinančių metų 

laikotarpiu; 39,7% verslių respondentų per penkerius metus ketina įdarbinti nuo 6 iki 20 darbuotojų, 

ir tik 13,2% įmonių įdarbintų daugiau nei 20 darbuotojų. Planuodami organizacijų augimą pajamų 

atžvilgiu, 46,8% pirmosios kategorijos verslininkų turėtų atitinkamai planuoti ir savo žmogiškųjų 

išteklių bazės plėtrą bei derinti žmogiškųjų išteklių strategiją su kitomis organizacijos strategijomis. 

Tarp moterų, ketinančių įdarbinti ne daugiau nei 5 darbuotojus penkių metų laikotarpiu, dar daugiau 

– atitinkamai 57% moterų. (Laužikas et al, 2014).

 

13 paveikslėlis. Priežastys, paskatinusios įsitraukti į verslą (būtinybė); procentinis pasiskirstymas 

(pradedantys ar padedantys pradėti verslą). 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

Laužikas ir kt. (2014) pažymi, kad 2011-2013 metų verslumo dinamikai yra svarbios 

priežastys, dėl kurių individai kuria verslą, kokia Lietuvos verslų varomoji jėga. Dažnai 

ankstyvosios stadijos verslų sumažėjimas nėra susijęs su ekonomikos sąlygų pablogėjimu, 

priešingai – tai gali reikšti verslininkų, kūrusių verslą dėl būtinybės, sprendimą išeiti iš verslo dėl 

geresnių įsidarbinimo galimybių. 2013 metais respondentų įsitraukimui į verslą daugiausiai įtakos 

turėjo neišnaudotas verslo galimybių potencialas – net 52,2% (2012 metais šis skaičius siekė 

43,5 %, o 2011 metais – 42,7%). Tai rodo, kad daugiau žmonių kuria verslą, nes juos motyvuoja 
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egzistuojanti gera galimybė plėtoti verslą rinkoje. Kita vertus, didėja ir respondentų, kurie kuria 

verslą dėl nesugebėjimo įsidarbinti trokštamoje darbovietėje, skaičius, nors šio rodiklio didėjimas 

yra proporcingai mažesnis nei siekiančių pasinaudoti galimybėmis žmonių skaičius: 2013 metais 

nerandančių gerų galimybių įsidarbinti verslininkų skaičius siekė 23,1%, tai 5,7% daugiau nei 2012 

metais, kai geresnio darbo pasiūlymo neturėjo 17,4% respondentų (2011 metais – 30,5%). 2013 

metais 5,2% mažiau žmonių (viso 8,7%) verslo kūrimą kaip priežastį nurodė verslo galimybių ir 

geresnio darbo pasiūlymo neturėjimo kombinaciją (2012 metais − 13,9%,  2011 metais − 11% ). 

Atsigaunanti ekonomika suteikia Lietuvos piliečiams daugiau įsidarbinimo galimybių, todėl 

geresnio darbo pasiūlymo neturėjimas, kaip priežastis, turėtų būti vis mažiau akcentuojamas. 2013 

metais kiek daugiau moterų (viso 23,9%) nei vyrų (22,7%) verslą kūrė dėl neegzistuojančių 

geresnių galimybių įsidarbinti. Puikias verslo galimybes taip pat identifikavo nežymiai daugiau 

vyrų nei moterų (atitinkamai 53,0% vyrų ir 50,6% moterų), nors šie procentiniai skirtumai yra labai 

nežymūs. Daugiausia verslą kuriančių dėl puikų galimybių yra Vilniuje (64,1%), Utenoje (68,5%), 

Tauragėje (68,1%) ir Marijampolėje (74,8%). Daugiausiai verslą kuriančių dėl būtinybės – geresnių 

įsidarbinimo galimybių neturėjimo, yra Telšiuose (58,5%) ir Alytuje (59,7%). Šių miestų 

savivaldybės turėtų prognozuoti galimą ankstyvosios stadijos verslų sumažėjimą (Laužikas et al., 

2014). 

Respondentų, kurie yra verslo savininkai, atsakymai 

 

Toliau analizuojami respondentų, jau esančių verslo savininkais, atsakymai. 2013 metais 

nustatytas 18,5% respondentų-savininkų skaičius. Duomenų analizės metu paaiškėjo, kad verslą 

pradedančių ir savininkų respondentų nuomonės daugeliu aspektų – panašios. Nagrinėjant 2011-

2013 metų verslininkų-savininkų atsakymų dinamiką, pastebima, jog 84,4% verslininkų yra viso ar 

dalies verslo savininkai, daugiau verslių moterų nei vyrų (moterų – 24,8%, vyrų 10,6%) nėra verslo 

savininkėmis. Daugiausia viso ar dalies verslo savininkų yra Vilniuje (87,4%), Telšiuose (94,2%), 

Klaipėdoje (89,9%), Kaune (89,6%), Alytuje (85,3%); kiek mažiau Tauragėje (80%), 

Marijampolėje (81,2%) ir Panevėžyje (78,9%); mažiausiai viso ar dalies verslo savininkų yra 

Utenoje (64,3%) ir Šiauliuose (67,9%) (Laužikas et al., 2014). 

Laužikas ir kt. (2014), lygindami kelių metų tyrimo rezultatus, pastebi, kad 2013 metais 

išryškėja valdančių ir vadovaujančių asmenų skaičiaus mažėjimo tendencijos: net 60,9% veikia 

vieni, 24,9% dviese, 7.5% − trise, o 6,6% − keturiese ar didesniame valdančių ir vadovaujančių 

asmenų kolektyve. 2012 metais 80% respondentų nurodė, jog, įskaitant respondentą, vadovavo ir 

valdė iki 3 asmenų įmonėse; 2011 metais 80,3% respondentų įkurtų verslų buvo valdomi iki trijų 

savininkų. Vyrų ir moterų atsakymai pasiskirstė panašiai (Laužikas et al., 2014). 
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Laužikas ir kt. (2014) akcentuoja, kad Lietuvos verslumo dinamikai svarbi ne tik 

pradedančiųjų ar padedančių pradėti verslą verslių žmonių orientacija į inovacijas, bet ir 

verslininkų-savininkų novatoriškumas, tai turi didelės įtakos tolesnei organizacijų plėtrai bei jų 

verslų tvarumui. Tai patvirtina ir tyrimo rezultatai: 2013 metais pastebima teigiama verslumo 

dinamika inovacijų atžvilgiu: respondentų – verslo savininkų, nurodžiusių, jog nei vienas klientas 

negalvoja, kad tai naujas ir nežinomas produktas/paslauga, skaičius sumažėjo nuo 75,5% iki 66,9%. 

Tai yra žymus pagerėjimas po 2011 metų paskelbto neigiamo signalo Lietuvos verslumo dinamikai, 

kai verslininkai nesiorientavo į inovacijas bei neieškojo nišų (2011 metais 71 % verslą įkūrusių 

respondentų nemanė, kad potencialiems vartotojams jų siūlomos prekės ar paslaugos yra naujos). 

Be to, tai yra menkų bendrųjų šalies investicijų į tyrimus ir plėtrą atspindys. Ši problema išryškėjo ir 

2012 metų Lietuvos GEDI rezultatuose. Labiausiai savo verslininkų novatoriškumu turėtų 

susirūpinti Šiauliai (92,7% mano, kad jų klientai neįvardina prekių/paslaugų naujomis ar 

nežinomomis), Panevėžys (78,9%), Alytus (77,6%), Tauragė (75,5%), Kaunas (71,6%); Vilniuje 

tokių respondentų skaičius siekia 62,5%, Klaipėdoje – 61,9%. Tai taip pat galima paaiškinti rinkų 

tarptautiškumu ir dydžiu, palankesnėmis galimybėmis plėtoti verslą užsienyje, tiesioginių užsienio 

investicijų miestuose poveikiu bei ES paramos įsisavinimo potencialu (Laužikas et al., 2014). 

 

 

14 paveikslėlis. Potencialių klientų/vartotojų nuomonių apie produkto/paslaugos naujumą procentinis 

pasiskirstymas (verslo savininkai). 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 
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Laužikas ir kt. (2014) teigia, kad rinkos uždarumas, dažnai įvardinamas kaip Lietuvos verslą 

stabdantis veiksnys, turėtų būti nuodugniai nagrinėjamas, nes didesnė dalis šio neigiamo poveikio 

kyla dėl pačių verslininkų nesugebėjimo identifikuoti nišas. Situacijos pagerėjimas jaučiamas 

analizuojant prisitaikymą prie konkurencinės aplinkos: 2013 metais 66,5% verslo savininkai (2012 

metais – 69,4%) mano, kad yra daug konkurentų rinkoje – šis skaičius yra kur kas didesnis nei 

pradedančių verslą vertinimuose (53,4%). Panaši situacija buvo 2011 metais, kai net 66,7% 

respondentų-savininkų manė, kad yra begalė tiesioginių konkurentų rinkoje. Taip pat pradedantys 

verslą geriau įvertina esančias nišas rinkoje: 9,7% verslą pradedančių mano, kad rinkoje nėra 

konkurentų (2012 metais − 15,9%); 4,4% verslo savininkų mano, kad rinkoje nėra konkurentų 

(2012 metais šis skaičius siekė 8,2%). Didžiausia dalis respondentų apibūdina savo rinkas kaip 

pilnas konkurentų Kaune (85,6%), Šiauliuose (72,5%), Tauragėje (76,7%); palankiausiai rinką 

konkurenciniu požiūriu vertina (teigia, jog nėra ar yra mažai konkurentų) alytiškiai (49,7%), 

panevėžiečiai (46,7%), marijampoliečiai (49,4%). Vilniečiai ir klaipėdiečiai, uteniškiai ir telšiškiai 

verslininkai pateikia tarpinius rinkos vertinimus (Laužikas et al., 2014). 

 

 

15 paveikslėlis. Konkurentų skaičius rinkoje; procentinis pasiskirstymas (verslo savininkai). 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

Lygiai kaip ir verslą pradedantiems, verslo savininkams svarbi technologijų gyvavimo 

dimensija. Tyrimas parodė, kad didžiausios dalies apklaustųjų (73,3%) technologijos yra 

naudojamos ilgiau nei penkerius metus (2012 metais − 81,9%; 2011 metais – 72%), taip pat šiuo 

laikotarpiu taikomos procedūros produktų/paslaugų kūrimui. Tarp pradedančiųjų verslininkų 

66,5 

29,2 

4,4 

69,4 

22,4 

8,2 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Daug verslo
konkurentų

Mažai verslo
konkurentų

Nėra verslo
konkurentų

2013

2012



128 

 

technologijų ir procedūrų eksploatavimo laikotarpis 11% respondentų trumpesnis (ilgiau nei 

penkerius metus technologijas naudoja 62,3% pradedančiųjų, 2012 metais − 72,9%, 2011 metais – 

63,9% pradedančių respondentų). Taip pat mažesnei daliai verslo savininkų, lyginant su 

pradedančiaisiais verslą, reikia atnaujinti technologijas ir procedūras ne rečiau nei kartą per metus. 

Šiuo atžvilgiu procentinis respondentų skirtumas 8,4 procento (verslo savininkų 5,2%, 

pradedančiųjų – 13,6%; 2012 metais – 4,8% savininkų ir 13,1% pradedančiųjų; 2011 metais − 8,6% 

verslo savininkų ir 10% pradedančiųjų). Daugiausia technologijas atnaujinti priverstų savininkų yra 

Kaune (9,5%) ir Klaipėdoje (8,3%); daugiausia nurodančių, kad jų technologijos gyvuoja nuo 

vienerių iki penkerių metų Alytuje (40,3%), Utenoje (37,6%), Panevėžyje (30,5%); daugiausia 

ilgiau nei penkis metus technologijas naudojančių Telšiuose (86,1%), Marijampolėje (85,5%); kiek 

mažiau – Šiauliuose (77,4%), Vilniuje (74,6%) ir Kaune (72,8%) (Laužikas et al., 2014). 

 

16 paveikslėlis. Naudojamų technologijų ir procedūrų gyvavimo trukmė; procentinis pasiskirstymas (verslo 

savininkai). 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

Analizuodami 2012-2013 metų tyrimų rezultatus, Laužikas ir kt. (2014) jų dinamikoje 

pastebi verslininkų-savininkų įmonių tarptautiškumo klientų atžvilgiu didėjimą: 2013 metais 6% 

savininkų nurodė, kad daugiau nei 90 proc. klientų/vartotojų gyvena užsienyje; 2012 metais šis 

skaičius siekė 3,6% respondentų. Tarp verslą pradedančiųjų respondentų su tokiu dideliu 

vartotojų/klientų, gyvenančių už šalies ribų, skaičius yra panašus, nors pastebimas žymesnis tokių 

verslų skaičiaus didėjimas (6,1%  − 2013 metais, 16,2%  − 2012 metais). Kaip ir 2012 metais 

internacionalizacijos tendencijas ar baimę plėsti verslą į užsienio rinkas patvirtina esamų verslo 

savininkų procentiniai užsienio klientų pasiskirstymai: 35% verslininkų savininkų nurodė, kad 
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užsienyje jų klientų nėra (2012 metais – 41,4%; 2011 metais 37,5% respondentų). Dešimties ar 

mažesnį klientų, gyvenančių užsienyje, skaičių nurodė 38% savininkų (2012 metais – 30,2%), o 

21,1% respondentų savininkų nurodė, kad užsienyje gyvena nuo 10 iki 90% klientų (Laužikas et al., 

2014). 

Laužiko ir kt. (2014) nuomone, tai, kad tokiuose mažesniuose miestuose kaip Tauragė 

(76%), Utena (100%), Marijampolė (100%) didesnės dalies verslininkų-savininkų ne daugiau kaip 

10 klientų gyvena užsienyje, nekelia nuostabos, tačiau didesniu tarptautiškumou ir palankesnėmis 

plėtros į užsienio rinkas galimybėmis pasižyminčiuose didmiesčiuose (pvz., Vilniuje – 75,2%, 

Kaune – 80,8%, Panevėžyje – 79,4%) tokia statistika vertintina kaip neigiamas signalas, nes tai 

rodo, kad verslininkai negeba ne tik identifikuoti nišų nacionalinėje rinkoje, bet ir stokoja 

kompetencijų ar drąsos įeiti į užsienio rinkas. Kita vertus, tai padeda identifikuoti tolesnį verslų 

plėtros potencialą šiuose miestuose. Plėtojant komercinę infrastruktūrą, Lietuvos didmiesčių 

savivaldybėms vertėtų atkreipti deramą dėmesį į privačių ir viešųjų konsultacinių centrų tarptautinės 

verslo plėtros klausimais steigimosi skatinimą. Geraisiais pavyzdžiais turėtų tapti Klaipėda (53,3% 

respondentų nurodo, kad užsienyje gyvena ne daugiau 10% klientų) ar Šiauliai (atitinkamai – 

53,8%) (Laužikas et al., 2014). 

 

 

17 paveikslėlis. Klientų/vartotojų, gyvenančių už šalies ribų, procentinė dalis (verslo savininkai). 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 
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Džiugina, kad 2013 metais didžiausią dalį respondentų – savininkų verslą kurti paskatino 

identifikuotos geros galimybės rinkoje, tuo tarpu 2012 metais respondentus (verslo savininkus) 

labiausiai imtis verslo vertė geresnio darbo pasiūlymo neturėjimas – 36,3 % (2012 metais 

pradedantieji verslą labiau vertino geras galimybes − 10% daugiau nei savininkų vertinime). Taigi, 

2013 metais savininkų atsakymai panašėja į verslą pradedančiųjų atsakymus, kai 2013 metais net 

52,2% pradeda verslą dėl siekio pasinaudoti geromis galimybėmis rinkoje. Geresnio darbo 

pasiūlymo neturėjimą nurodančių savininkų skaičius 2013 metais lieka mažai pakitęs nuo 2012 

metų lygio (36,6% − 2013 metais, 36,3% − 2012 metais). 2013 metais daugiau vyrų nei moterų 

gebėjo identifikuoti geras galimybes rinkoje (vyrai – 47,7%, moterys – 37,9%), moterys verslą kūrė 

daugiau dėl būtinybės – geresnio darbo pasiūlymo neturėjimo (46% moterų ir 32,3% vyrų). 

Daugiausia dėl būtinybės – geresnio darbo pasiūlymo neturėjimo – kuriančių verslą yra Utenoje 

(55,7%), Telšiuose (58,2%), Panevėžyje (52,4%); daugiausia galimybes sėkmingai identifikavusių 

savininkų Vilniuje (54,1%), Alytuje (52,2%) ir Kaune (48,7%) (Laužikas et al., 2014). 

 

 

18 paveikslas. Priežastys, paskatinusios įsitraukti į verslą (būtinybė); procentinis pasiskirstymas (verslo 

savininkai). 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 
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nepriklausomybę nurodė 39,9% savininkų, 39,5% asmenų nurodė asmeninių pajamų didinimą kaip 

svarbiausią motyvą pradėti verslą). Įdomu tai, kad pradedančiųjų ir savininkų vyrų ir moterų 

pozicijos susikeičia vietomis: daugiau moterų (52%) nei vyrų (35,2%) siekia padidinti asmenines 

pajamas, ir daugiau vyrų nei moterų siekia nepriklausomybės (43,6% vyrų ir 29% moterų). 

Daugiausia nepriklausomybės siekiančių Panevėžyje (81,2%), Alytuje (65,0%), Kaune (53%), 

Klaipėdoje (52,8%); pragmatiškiausi verslininkai – savininkai, kaip svarbiausią motyvą nurodantys 

pajamų didinimą, − Šiauliuose (56,7%) ir Marijampolėje (58,6%). Didesnė dalis vilniečių (44,3%) 

siekia padidinti asmenines pajamas, didesnės nepriklausomybės siekia 35,3% vilniečių (Laužikas et 

al., 2014). 

 

 

19 paveikslėlis. Svarbiausi motyvai, paskatinę užsiimti verslia veikla; procentinis pasiskirstymas (verslo 

savininkai). 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 
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(2011 metų duomenimis − 19,6%). Tai byloja apie esamą verslumo potencialą, kur nežymių 

procentinių pokyčių būtų galima pasiekti verslumą skatinančių projektų pagalba. Verslumo 

skatinimo projektai turėtų akcentuoti moterų situaciją: 2013 metais beveik dvigubai daugiau vyrų 

(33,6%) nei moterų (18,5%) išreiškė savo ketinimus kurti verslus. Daugiausia verslą ketinančių 

kurti yra šalies didmiesčiuose: Vilniuje ir Klaipėdoje (32,6%), Kaune (28,6%) ir Šiauliuose 

(23,5%). Savo ateities verslumo rezultatais turėtų susirūpinti panevėžiečiai (14,4% ketinančių kurti 

verslą), uteniškiai (8,5%). Tauragėje ir Telšiuose 19,4% respondentų ketina kurti verslą; Alytuje ir 

Marijampolėje – 18,6% (Laužikas et al., 2014). 

 

 

20 paveikslėlis. Ar jūs tikite, kad vienas ar su kitais pradėsite naują verslą, įskaitant laisvai samdomą darbą, 

per artimiausius trejus metus? 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

Laužikas ir kt (2014) teigia, kad vertinant keletu procentų padidėjusią baimę rizikuoti, 

svarbu išnagrinėti išėjimo iš verslo priežastis, nes nesėkmės pavyzdžiai didina (rizikuoti bijančios 

tautos) neapibrėžtumo vengimą ir baimę rizikuoti. 2013 metais iš verslo išėjusių skaičius siekė 3,5% 

respondentų, per 2012 metus tik 2,2% respondentų pardavė, uždarė ar nutraukė turėtą verslą ar 

prekių/ paslaugų teikimą (2011 metais šis skaičius siekė 2,9%). 2013 metais net 96,5% verslias 

veiklas plėtojo/plėtoja sėkmingai (2012 metais – 97,8%). Moterų verslai pasižymi didesniu tvarumu 

ir tęstinumu: verslą nutraukė vos 1,5% moterų, vyrų – 5,5%. Daugiausia verslų nutraukiama 

Telšiuose (5,7%), Klaipėdoje (5,7%), Panevėžyje (4,2%), Šiauliuose (4%); Vilniuje iš verslo išeina 
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palikti verslai toliau gyvavo, 2012 metais – 34,1%. Tokie rezultatai kontrastuoja su 2011 metų 

situacija, kai, palikus verslą, net 50,9% verslų toliau sėkmingai gyvuodavo. 2013 metais Vilniuje, 

Klaipėdoje, Alytuje, Šiauliuose ir Tauragėje didesnė dalis tokių verslų sustabdė veiklą (atitinkamai: 

Vilniuje – 62,9%, Klaipėdoje – 67,2%, Alytuje – 76,5%, Šiauliuose – 56,6%, Tauragėje – 48,1%; 

tvariausi verslai – Telšiuose (visi verslai tęsė veiklą), Panevėžyje (verslas sustojo 27% atvejų) ir 

Marijampolėje (25,2%) (Laužikas et al., 2014). 

 

 

21 paveikslėlis. Ar jūs per pastaruosius 12 mėnesių pardavėte, uždarėte, nutraukėte turėtą ar valdytą verslą ar 

prekių/paslaugų teikimą? 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

 

Lyginant trijų metų tyrimų rezultatus pastebėta, kad išėjimo iš verslo priežastys 2011 – 2013 

metais nesikeitė. Pelno stoka identifikuota kaip viena iš esminių išėjimo iš verslo priežasčių – 

nepakankamą pelną 2013 metais nurodė 27,9% respondentų (2012 metais – apie ketvirtadalį, 2011 

metais – net 37,5%); kitiems 13,4% buvo sunku gauti finansavimą (2012 metais − 11,6%, 2011 

metais – 12,5%). Tarp esminių išėjimo iš verslo priežasčių skirtumų analizuojant 2011-2013 metų 

rezultatus galima išskirti 2013 metais akcentuojamas asmenines priežastis, kai net 21,3% 

respondentų iš verslo išėjo dėl asmeninių motyvų, o 2012 metais net dešimtadalis pasinaudojo 

palankia verslo pardavimo galimybe (2011 metais tik 1,8%, 2013 metais – nei vienas respondentas). 

4,9% išėjimą iš verslo suplanavo iš anksto (2012 metais – 7 procentai išėjimą iš verslo planavo iš 

anksto; 2011 metais – 7,1%), o 10,6% pasinaudojo geresne darbo pasirinkimo ar kito verslo 

galimybe (2012 metais – 11,6 procentų; 2011 metais – 7,1%). Tai dar sykį pagrindžia, jog mažėjantį 
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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 (Laužikas et al., 2014). 

 

 

22  paveikslėlis. Išėjimo iš verslo priežastys; procentinis pasiskirstymas. 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

Daugiausia nepatenkintų pelnu verslininkų, 2013 metais nutraukusių verslą,  Šiauliuose 

(56,6%), Tauragėje (48,1%), Panevėžyje (38,1%). Vilniuje ir Klaipėdoje, nors kiek rečiau, taip pat 

dominavo pelno stokos priežastis (atitinkamai 28,3% Vilniuje ir 27,5% Klaipėdoje). Marijampolėje 

dominavo kito darbo ar verslo ir asmeninių priežasčių kombinacija (po 37,4%); Telšiuose 

dominuoja kito darbo ar verslo galimybė (38,4%); Kaune net trys priežastys nurodytos panašaus 

respondentų skaičiaus (25,7% − problemos, siekiant gauti finansavimą; 25,6% − asmeninės 

priežastys, 25,4% − įvairios kitos priežastys). Daugiausia verslą suplanavusių Alytuje – 26,5% 

(lygiai tiek iš verslo išėjusių dėl pelno stokos – 26,5%). Taigi, siekiant verslo tęstinumo, atskirų 

miestų savivaldybės turėtų atkreipti dėmesį į esmines verslo nutraukimo priežastis savo miestuose 

(Laužikas et al., 2014). 
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23 paveikslėlis. Išėjimo iš verslo priežastys skirtinguose miestuose; procentinis pasiskirstymas. 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

Laužikas ir kt. (2014) teigia, kad 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 92,7% respondentų tokio finansavimo neskyrė (2012 metais – 90,8% respondentų; 

2011 metais – 94,1%). Apie 18% paramą skyrusių atseikėdavo apie 10 ir daugiau tūkstančių eurų 

(2012 metais tiek skirdavo 27% respondentų). Pabrėžtina, kad moterys (94,7%) daugiau nei vyrai 

(90,4%) linkusios skirti finansinę paramą.  

 

24 paveikslėlis. Asmeninės investicijos į kitų verslus per pastaruosius trejus metus (išskyrus akcijų, 

investicinių fondų vienetų pirkimą); procentinis pasiskirstymas.  

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 
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Lietuvos verslų šeimyniškumas dar labiau išryškėja 2013 metais, net 38,8% investavusių 

savo paramą skyrė šeimos nariams (2012 metais – 34,7 %; 2011 metais – 38,6%), 2013 metais 

35,8% paramą suteikusių investavo į draugų ar kaimynų verslą – tai kiek mažiau nei 2012 metais ir 

daugiau nei 2011 metais (2012 metais – 39,3% verslą parėmusių; 2011 – 31,6%). 2013 metais kiek 

mažiau respondentų parėmė nepažįstamus žmones su gera verslo idėja (2013 metais – 4,1%, 2012 

metais – 7,5 %; 2011 metais – 6,1%). Moterys yra labiau linkusios paremti artimus šeimos narius 

(52,6%), o vyrai yra daugiau linkę paremti draugus ar kaimynus (43,4%). Pastebima taip pat kartų 

vertybių kaita: daugiau 55-64 metų respondentų paremtų artimus šeimos narius (68,6%), o daugiau 

18-24 metų respondentų paremtų draugus ar kaimynus (66,6%). Tai demonstruoja ir nepotizmo 

mažėjimo tendenciją Lietuvoje, nes didesnė dalis investuojančių paremtų nepažįstamus su gera 

verslo idėja (7,7% 25-34 metų kategorijoje, 5,6%  − 18-24 metų kategorijoje, nei vieno – 45-54 ir 

55-64 metų kategorijose) (Laužikas et al., 2014). 

 

25 paveikslėlis. Santykiai su asmeniu, kurį pasiekė asmeninės respondentų investicijos; procentinis 

pasiskirstymas. 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

Laužiko ir kt. (2014) nuomone intraverslumo ir verslumo santykio dinamiką charakterizuoja pilnu ir 

nepilnu etatu įsidarbinusių respondentų skaičius – 2013 metais 53,3% respondentų dirbo kitoje 

organizacijoje pilną darbo dieną (2012 metais šis skaičius siekė 53,9 procentus; 2011 metais − 
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didesnis, įskaitant laisvai samdomus darbuotojus – tokių respondentų dalis 2013 metais siekė 18,5% 

(2012 metais – 13,4%, 2011 metais laisvai samdomais darbuotojais dirbo 17,4% respondentų). 2013 
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metais 11,3% respondentų ieškojo darbo (2012 metais – 7,9 procentai, 2011 metais – 10,6%) – tai 

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

būtinybės, negavę geresnio darbo pasiūlymo. Nedidelė dalis pensininkų ir žmonių su negalia (2013 

metais – 10,7%; 2012 metais – 7,6 procentų; 2011 - 9,4% respondentų), studentų (2013 metais – 

10,2%, 2012 metais – 8.2%; 2011 metais – 7,6% respondentų) ir namų šeimininkų/ šeimininkių 

(2013 metais – 11,6%) aktyviai nedalyvavo darbo rinkoje (Laužikas et al., 2014). 

 

26 paveikslėlis. Dabartinis respondentų užimtumo statusas; procentinis pasiskirstymas. 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

2013 metais 58,5% ieškančių darbo respondentų užtrunka iki 6 mėnesių  ieškodami darbo 

(2012 metais – 2/3 respondentų). Toks laikotarpis neturėtų būti pakankamas darbo ieškančių 

motyvacijai įsidarbinti sumažinti ir priversti juos kurti verslą dėl būtinybės. Ilgiau nei 6 mėnesius 

ieškodami darbo 2013 metais užtruko 41,5% respondentų (Laužikas et al., 2014). 

Laužiko ir kt. (20114) teigimu būtinybės ir galimybių santykį didesne dalimi apibrėžia 

respondentų gyvenimo sąlygos, be ekonominių veiksnių lygiagrečiai turėtų būti nagrinėjami 

socialiniai ir kultūriniai veiksniai; svarbu išsiaiškinti, kiek gyvenimo sąlygos atitinka respondentų 

lūkesčius, kaip darbo ar verslo sąlygos veikia respondentų karjeros pasirinkimą ir pasitenkinimą 

vykdoma veikla. Tai koreliuoja su svarbiausiais motyvais ir priežastimis verslui pradėti. 2013 

metais didesnei daliai respondentų (76,4%) darbas buvo itin reikšmingas faktorius (sutiko arba 

visiškai sutiko su šiuo teiginiu); 62,7,3% respondentų svarbų vaidmenį vaidino galimybė 

savarankiškai priimti sprendimus, kaip atlikti darbus (visiškai sutiko arba sutiko su šiuo teiginiu); 

net 30,1% sutiko, kad jų gyvenimo sąlygos yra puikios, o 15,1 procentų visiškai sutiko su šiuo 
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teiginiu; net 30% respondentų gyvenimas yra artimas idealui (sutinka arba visiškai sutinka su šiuo 

teiginiu), 49,7% mano, turį visus svarbiausius dalykus gyvenime. Tik 47,7% respondentų sutinka 

arba visiškai sutinka, kad darbe nėra veikiami streso, − tai atskleidžia egzistuojantį nemažą 

žmogiškųjų išteklių: kūrybingumo, talentų ir novatoriškumo ugdymo, streso mažinimo ir 

pasitenkinimo darbu didinimo potencialą Lietuvos įmonėse (Laužikas et al., 2014). 

 

27 paveikslėlis. Gyvenimo ir darbo sąlygų vertinimas; procentinis pasiskirstymas. 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

 Tyrimas parodė, kad nors dauguma 2013 metų tyrimo respondentų yra patenkinti savo 

gyvenimu (64,4%), mano, kad gali gerai atlikti darbus darbe ir prisidėti prie namų ruošos darbų tuo 

pačiu metu (63,7%), yra patenkinti, galėdami subalansuoti darbo poreikius su asmeninio gyvenimo 

ir šeimos poreikiais (61,2%), yra patenkinti savo darbu (66,6%), ne visi respondentai yra patenkinti 

savo pajamomis (37,7%), ir kiek mažiau respondentų patenkinti laiko tarp darbo ir privataus 

gyvenimo santykiu (53,9%). Pastebima, kad 18-24 ir 25-34 metų respondentai optimistiškiau 

vertina savo gyvenimo sąlygas, nors kukliau vertina savo pasiekimus dėl patirties stokos ir 

nevisiškai suvokia savo darbo svarbą. Pastebima, kad jauniems respondentams geriau sekasi derinti 

profesinio ir asmeninio gyvenimo tikslus, poreikius, veiklas ir atsakomybes. Įdomu, kad savo 

pajamomis mažiausiai patenkinti vyresnės kartos respondentai: tik 30,3% 55-64 metų respondentų 

sutinka, kad jų pajamos yra pakankamos. Apskritai, net 78,8% 18-24 metų respondentų yra 

patenkinti savo gyvenimu. Panašus procentas 25-34 metų respondentų kategorijoje, kur net 70,4% 

13,0 

8,4 

8,3 

17,9 

8,1 

4,6 

10,8 

14,9 

10,8 

14,5 

14,9 

9,3 

5,8 

15,8 

42,1 

35,6 

27,4 

23,2 

19,9 

13,2 

25,6 

21,9 

30,1 

29,7 

20,2 

24,4 

31,5 

26,0 

8,1 

15,1 

20,0 

23,9 

38,3 

44,9 

21,7 

Dauguma atvejų, mano gyvenimas yra artimas
mano idealui

Mano gyvenimo sąlygos yra puikios

Turiu visus man svarbiausius dalykus gyvenime

Jei galėčiau atsukti laiką atgal, nekeisčiau nieko

Aš galiu savarankiškai priimti sprendimus, kaip
atlikti darbus

Man darbas yra reikšmingas

Darbe nesu veikiamas didelio streso

Visiškai nesutinku Nesutinku Nei sutinku, nei nesutinku Sutinku Visiškai sutinku



139 

 

respondentų patenkinti savo gyvenimu, o tarp 55-64 metų respondentų tik 56,7% senjorų patenkinti 

savo gyvenimu; panašus skaičius patenkintų savo gyvenimu 45-64 metų kategorijoje – 55,7%. 

Tarpinėje amžiaus grupėje – 35-44 metų – fiksuojami tarpiniai rezultatai (64,4%) (Laužikas et al., 

2014). 

 

28 paveikslėlis. Gyvenimo ir darbo sąlygų vertinimas; procentinis pasiskirstymas. 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

Lietuvos verslumo dinamika pagal amžiaus grupes, lytį ir regionus  

 

Laužikas ir kt. (2014) teigia, kad 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. 2013 metais sau verslą steigusių respondentų skaičius panašėja į 2011 metų 

lygį – rezultatai nežymiai svyruoja kasmet (2011 metais 13%; 2012 metais 8%; 2013 metais – 

15%). Panašūs skaičiaus svyravimai pastebimi kitiems verslą steigusių atžvilgiu (nuo 4 procentų – 

2011 metais iki 2 procentų – 2012 metais, ir padidėjimas 2013 metais iki 5 procentų). Lyginant 

2011 ir 2012 metų situaciją, verslą sau steigusių skaičiaus sumažėjimas nuo 13 % iki 8 % ir verslą 

kitiems steigusių nuo 4 % iki 2 % atitinka per metus verslą bandančių pradėti procentinės dalies 

sumažėjimą 3,6 % (lyginant su 2011 metais), kurį buvo galima paaiškinti nuo 30,5% 2011 metais 
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iki 17,4 % 2012 metais sumažėjusiu respondentų, kaip priežastį steigti verslą nurodančių geresnio 

darbo pasiūlymo neturėjimą, skaičiumi. 2013 metais verslą sau ir kitiems steigusių skaičiaus 

padidėjimą iki 15% ir 5%, atitinkamai, galima paaiškinti didesniu respondentų, kuriančių verslą dėl 

neturėjimo geresnio darbo pasiūlymo, skaičiumi. 2013 metais savininkų skaičius padidėjo nuo 15% 

2011 metais ir 2012 metais iki 18% 2013 metais. 2013 metais nuo 2 iki 4 procentų ribos padidėjęs 

iš verslo išėjusių respondentų skaičius atitinkamai išprovokavo didesnę nesėkmės baimę. Džiugina 

net 4 procentais padidėjęs ketinančių verslą kurti skaičius (nuo 19% 2012 metais iki 23% 2013 

metais; 2011 metais – 20%) (Laužikas et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 paveikslėlis. Į verslą įsitraukusiųjų ir išėjusių iš verslo skaičiaus tendencijos 2011 - 2013 metais, 

procentais. 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

 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 
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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. 2013 metais 

pastebimas nežymus 4% sau verslą steigusių 18-24 metų žmonių sumažėjimas iki 25% nuo 2011 

metų ribos bei grįžimas į 2011 metų lygį (17%) pagal verslą steigusių kitiems skaičių; kita vertus, 

fiksuojamas verslo savininkų skaičiaus 3% sumažėjimas nuo 8% 2012 metais iki 11% 2013 metais 

(2011 metais – 15%). Nors 2013 metais fiksuojamas nežymus išėjusių iš verslo skaičiaus mažėjimas 

(nuo 14% 2012 metais iki 13% 2013 metais; 2011 metais 9%), neramina 4 procentais sumažėjęs 

ketinančių kurti verslą skaičius (sumažėjimas nuo 30% 2012 metais iki 26% 2013 metais; 2011 

metais – 27%) (Laužikas et al., 2014). 

 Laužikas ir kt. (2014) mano, kad tokias tendencijas iš dalies sąlygoja gajos intraverslumo 

tendencijos Lietuvoje ir geresnės galimybės darbo rinkoje. 25-34 metų amžiaus grupės verslumo 

tendencijos palieka panašų įspūdį: verslą sau steigusių skaičiaus sumažėjimą 25-34 metų 

kategorijoje nuo 34% 2012 metais iki 30% 2013 metais (2011 metais – 25%) ir verslą kitiems 

steigusių skaičiaus sumažėjimą nuo 36% 2012 metais iki 31% 2013 metais (2011 metais – 30%) 

nežymiai kompensuoja verslo savininkų skaičiaus didėjimas nuo 20% 2012 metais iki 21% 2013 

metais. Nors sumažėja išėjusių iš verslo skaičius nuo 34% 2012 metais iki 25% 2013 metais, nerimą 

kelia ypač sumažėjęs ketinančių kurti 25-34 metų respondentų skaičius. Norint transformuotis į 

inovacijomis grindžiamų ekonomikų grupę, Lietuvai svarbu išlaikyti jaunų verslininkų šalies įvaizdį  

(Laužikas et al., 2014). 

 Kiek kuklesnius Lietuvos jaunimo verslumo rezultatus 2013 metais kompensavo kitų 

amžiaus grupių rezultatai: 35-44 metų verslą sau steigusių skaičius padidėjo nuo 21% 2012 metais 

iki 26% 2013 metais (2011 metais – 23%); 45-54% respondentų grupėje šis padidėjimas siekia 5% 

(nuo 12% 2012 metais iki 17% 2013 metais); tarp steigusių verslą kitiems taip pat skaičiuojamas 

3% padidėjimas 35-44 metų grupėje (nuo 23% 2012 metais iki 26% 2013 metais, 2011 metais – 

22%) ir 6% padidėjimas 45-54 metų grupėje (nuo 13% 2012 metais iki 19% 2013 metais, 2011 

metais – 22%). Priešingai nei jauniausių respondentų kategorijos, 35-44 metų žmonių grupėje 

fiksuojamas savininkų skaičiaus sumažėjimas (nuo 30% 2012 metais iki 28% 2013 metais, 2011 

metais – 22%), panaši tendencija 45-54 metų kategorijoje (sumažėjimas nuo 30% 2012 metais iki 

26% 2013 metais; 2011 metais – 28%) (Laužikas et al., 2014). 

Priešingai nei tarp jauniausių respondentų, vidurinėse amžiaus grupėse fiksuojamas 

ketinančių kurti verslą skaičiaus didėjimas (35-44 metų kategorijoje 5% padidėjimas nuo 16% 2012 

metais iki 21% 2013 metais, 2011 metais – 21%; 45-54 metų kategorijoje 5% nuo 14% 2012 metais 

iki 17% 2013 metais, 2011 metais – 15%). 2013 metais 45-54% kategorijoje išėjusių iš verslo 

skaičius lieka toks, kaip 2012 metais – 20% (2011 metais – 28%); 35-44 metų kategorijoje 
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fiksuojamas išėjusių iš verslo skaičiaus sumažėjimas nuo 23% 2012 metais iki 20% 2013 metais 

(2011 metais – 31%). Nagrinėjant vyriausių respondentų kategoriją, reikėtų išskirti didelį išėjusių iš 

verslo senjorų skaičių – 2013 metais šis skaičius siekia 22% − fiksuojamas 13% padidėjimas nuo 

2012 metų lygio; kiti šios amžiaus grupės rodikliai lieka panašūs. 
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30 paveikslėlis. Į verslą įsitraukusiųjų ir išėjusių iš verslo skaičiaus tendencijos pagal amžių*. 

* 2013, N=2000; 2012, N=2001; 2011, N=2003 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 
 

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

2013 metais identiškas skaičius vyrų ir moterų steigė verslą sau (2013 ir 2012 metais 67% vyrų ir 

33% moterų; 2011 metais: 62% vyrų ir 38% moterų), ir vyrų skaičius buvo daugiau nei dvigubai 

didesnis nei 2012 metais. Lyginant su 2011 metų statistika, vyrų, steigiančių verslą sau, skaičiaus 

pranašumas moterų, steigusių verslą sau, skaičiaus atžvilgiu dar labiau padidėjo. 2013 metais 

kitiems steigusių verslą skaičius pagal lytį  rodo palankesnes tendencijas tarp moterų: 2013 metų 

verslą kitiems steigusių vyrų skaičius sumažėjo nuo 59% 2012 metais iki 53% 2013 metais, o 

moterų, steigusių verslą kitiems, skaičius padidėjo nuo 41% 2012 metais iki 47% 2013 metais (2011 

metais – atitinkamai 56% vyrų ir 44% moterų). Vyrų pranašumas pastebimas analizuojant rezultatus 

pagal savininkų skaičių: 2013 metais vyrų savininkų skaičius siekė 67% visų respondentų tarpe, o 

moterų skaičius – vos 33%, nors vyrų dominavimas nežymiai sumažėjo (2012 metais 69% vyrų ir 
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31% moterų). Ketinančių steigti verslą skaičius taip pat krypsta vyrų naudai: ketinančių steigti 

verslą vyrų skaičius padidėjo nuo 60% 2012 metais iki 62% 2013 metais; moterų skaičius sumažėjo 

nuo 40% iki 38%. Dar labiau paaštrėja skirtumai tarp vyriškų ir moteriškų verslų tvarumo lygio: 

2013 metais išėjusių iš verslo moterų skaičius siekė vos 23% tarp visų išėjusių (vyrų – net 77%), o 

2012 metais iš verslo išėjusių vyrų skaičius siekė 68% (moterų – 32%). Taigi pastebimas moterų 

verslų tvarumo didėjimas (Laužikas et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

31 paveikslėlis. Į verslą įsitraukiusiųjų ir išėjusių iš verslo skaičiaus tendencijos pagal lytį*. 
* 2013, N=2000; 2012, N=2001; 2011, N=2003. 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

 2013 metais, kaip ir 2012 metais, tarp svarbiausių motyvų verslui plėtoti įsitvirtino didesnė 

nepriklausomybė, nors šis skaičius per metus sumažėjo 8% – 2013 metais paminėta 50% 

respondentų (2012 metais – 58%; 2011 matais – 48%). Dažniau minimas motyvas padidinti 

pajamas – paminėta net 33% respondentų (2012 metais – 22%; 2011 metais – 38%). Pajamas 

išlaikyti 2013 metais siekia vos 4% respondentų (2012 metais – 13%) (Laužikas et al., 2014). 

 Lyginant respondentų motyvus pagal amžių, pastebima, kad daugiausia nepriklausomybės 

siekiančių yra 25-34 metų amžiaus kategorijoje – 35%; 28% procentų nepriklausomybės siekiančių 

respondentų yra 35-44 amžiaus kategorijoje, ir 25% − tarp 18-24 metų respondentų (panašios 

tendencijos išryškėjo 2012 metais: 49% − tarp 25-34 metų respondentų, 24% − 35-44 metų 

kategorijoje; 16% − tarp 18-24 metų respondentų). Didesnė nepriklausomybė mažiau minima tarp 

67 

67 

62 

53 

59 

56 

67 

69 

65 

62 

60 

61 

77 

68 

64 

33 

33 

38 
47 

41 

44 

33 

31 

35 

38 

40 

39 

23 

32 

36 

2013m. Verslą sau steigusių skaičius, N=301

2012m. Verslą sau steigusių skaičius, N=154

2011. Verslą sau steigusių skaičius, N=261

2013m. Verslą kitiems steigusių skaičius, N=91

2012m. Verslą kitiems steigusių skaičius, N=39

2011m. Verslą kitiems steigusių skaičius, N=89

2013m. Savininkų skaičius, N=368

2012m. Savininkų skaičius, N=291

2011m. Savininkų skaičius, N=313

2013m. Ketinančių verslą steigti skaičius, N=457

2012m. Ketinančių verslą steigti skaičius, N=334

2011m. Ketinančių verslą steigti skaičius, N=361

2013m. Išėjusių iš verslo skaičius, N=69

2012m. Išėjusių iš verslo skaičius, N=44

2011m. Išėjusių iš verslo skaičius, N=59

Į verslą įsitraukiusiųjų ir išėjusių iš verslo skaičiaus tendencijos pagal 

LYTĮ 
Vyrai Moterys



144 

 

45 metų ir vyresnių respondentų. Asmeninių pajamų didinimas yra svarbesnis jauniausių 

respondentų kategorijoms (18-24 ir 25-34 metų) – šį motyvą 2013 metais paminėjo 33% 25-34 

metų respondentų ir 30% 18-24 metų respondentų. Tiesiog išlaikyti pajamas siekiančių daugiausia 

(net 60%) tarp 35-44 metų respondentų (Laužikas et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 paveikslėlis. Motyvai, skatinantys pradėti verslą pagal amžių; procentinis pasiskirstymas. 
Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

Nagrinėjant motyvų, skatinančių pradėti verslą, pokyčius pagal lytį, pastebima, kad 

didesnė dalis moterų siekia tiesiog išlaikyti pajamas (2013 metais tokių moterų skaičius siekė 8%, 

2012 – nė viena moteris nesiekė tiesiog išlaikyti pajamas); pastebimas moterų, siekiančių didesnės 

nepriklausomybės, žymus skaičiaus sumažėjimas (nuo 67% 2012 metais iki 53% 2013 metais; 2011 

metais – 38%). Taip pat pastebimas mažesnis, pajamas padidinti norinčių moterų, skaičius (2012 

metais šis skaičius siekė 27%, o 2013 metais 21%) (Laužikas et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

25 

16 

28 

30 

29 

43 

20 

13 

13 

13 

40 

33 

35 

49 

33 

33 

21 

23 

20 

25 

25 

50 

40 

67 

28 

24 

30 

15 

21 

20 

60 

13 

25 

13 

0 

0 

10 

5 

7 

13 

21 

11 

0 

25 

38 

19 

20 

0 

2 

5 

2 

10 

7 

3 

0 

25 

0 

6 

0 

0 

2013m. Didesnė nepriklausomybė, N=60

2012m. Didesnė nepriklausomybė, N=37

2011m. Didesnė nepriklausomybė, N=43

2013m. Padidinti asmenines pajamas,…

2012m. Padidinti asmenines pajamas,…

2011m. Padidinti asmenines pajamas,…

2013m. Tiesiog išlaikyti pajamas, N=5

2012m. Tiesiog išlaikyti pajamas, N=8

2011m. Tiesiog išlaikyti pajamas, N=9

2013m. Nė viena iš minėtų, N=16

2012m. Nė viena iš minėtų, N=5

2011m. Nė viena iš minėtų, N=3

Motyvai skatinantys pradėti verslą pagal AMŽIŲ 

18-24 m. 25-34 m. 35-44 m. 45-54 m. 55-64 m.



145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 paveikslėlis. Motyvai, skatinantys pradėti verslą pagal lytį; procentinis pasiskirstymas. 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

 Tarp svarbiausių motyvų pradėti verslą tarp vyrų 2013 metais dominuoja didesnė 

nepriklausomybė – 48% ir asmeninių pajamų didinimas – 38%; pastebimas šių motyvų svarbos 

didėjimas, nes 2012 metais didesnę nepriklausomybę paminėjo 55%, o asmeninių pajamų didinimą 

akcentavo 20% respondentų (Laužikas et al., 2014). 
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2012m. Didesnė nepriklausomybė, N=37

2011m. Didesnė nepriklausomybė, N=43

2013m. Padidinti asmenines pajamas,…

2012m. Padidinti asmenines pajamas,…

2011m. Padidinti asmenines pajamas,…

2013m. Tiesiog išlaikyti pajamas, N=5

2012m. Tiesiog išlaikyti pajamas, N=8

2011m. Tiesiog išlaikyti pajamas, N=9

2013m. Nė viena iš minėtų, N=16

2012m. Nė viena iš minėtų, N=5

2011m. Nė viena iš minėtų, N=3

Motyvai skatinantys pradėti verslą pagal LYTį 

Vyrai Moterys
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Lietuvos ekspertų nuomonė  
 

 

34 paveikslėlis. Finansai Lietuvoje; ekspertų vertinimas procentais. 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

 

Ekspertų vertinimu, finansų prieinamumas naujoms ir augančioms įmonėms Lietuvoje 2013 

m. pagerėjo, lyginant su 2011-2012 m. laikotarpiu. Geriausiai ekspertų buvo įvertintos kreditų 

gavimo (3,08) galimybės. Kaip ir 2011-2012 m. laikotarpiu žemiausiai buvo įvertintas asmeninio 

kapitalo pakankamumas. Asmeninis kapitalas kaip finansavimo šaltinis naujoms ir augančioms 

įmonėms ekspertų buvo įvertintas vidutiniškai (2,42). Apibendrinant galima teigti, kad 2013 m. 

pagerėjo kapitalo prieinamumas naujų ir augančių įmonių plėtrai, tačiau išliko vidutinio lygio. 

Ekspertų nuomone, padidėjo kreditų gavimo galimybėms, tačiau įmonių savininkams asmeninio 

kapitalo nepakanka finansuoti naujų ir augančių įmonių veiklas, todėl labai svarbu rasti išorinius 

finansavimo šaltinius (Laužikas et al., 2014). 

 

 

 

 

 

Finansai Lietuvoje
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18
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8
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5
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5

18

13

3

3

13

8

13

21

18

16

18

11

42

26

11

29

39

8

24
Asmeninio kapitalo pakanka naujoms ir augančioms

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

2,42

3,08

2,82

3,00

2,87

2,70
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35 paveikslėlis. Vyriausybės politika Lietuvoje; ekspertų vertinimas procentais. 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

 

Vyriausybės politika, ekspertų nuomone, nėra pakankamai palanki naujų ir augančių įmonių 

atžvilgiu. Licencijų ir reikiamų leidimų gavimo trukmę (1,91), mokesčių naštą (1,89) bei 

biurokratinius reikalavimus (2,08) ekspertai vertino neigiamai. Tačiau vyriausybės politikos 

nuoseklumas, skatinant naujas ir augančias įmones bei taikant mokesčius naujoms ir augančioms 

įmonėms, ekspertų yra vertinami palankiau. Palankiausiai ekspertų yra įvertinti nacionalinės ir 

vietinės valdžios orientacija į naujų ir augančių įmonių rėmimą bei nuoseklus vyriausybės nuostatų 

taikymas. Apibendrinant, galima teigti, kad ekspertai mažiau palankiai vertino politinius veiksnius, 

kontroliuojančius naujų ir augančių įmonių veiklą (Laužikas et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyriausybės politika Lietuvoje
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24
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13

8
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29

24

32

29

18

34

18

32

21

16

21

16
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)

Vertinimo 
vidurkis

2,29

2,51

2,44

1,91

1,89

2,34

2,08



148 

 

 

 

36 paveikslėlis. Vyriausybės programos Lietuvoje; ekspertų vertinimas procentais. 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

 

Vyriausybės programos ekspertų buvo vertinamos nepakankamai palankiai naujų ir 

augančių įmonių atžvilgiu. 61% ekspertų neigiamai įvertino galimybę beveik kiekvienam naujam ir 

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

vyriausybės programų efektyvumą (neigiamai vertino 50% ekspertų), jų pakankamą kiekį 

(neigiamai vertino 53% ekspertų) bei žmonių, dirbančių vyriausybės agentūrose, kompetenciją 

(neigiamai vertino 29% ekspertų). Daugiausiai ekspertų (37%) teigiamai vertino mokslo parkų ir 

verslo inkubatorių paramą naujoms ir augančioms įmonėms bei galimybę naujoms ir augančioms 

įmonėms gauti pagalbą iš vienos atsakingos agentūros (Laužikas et al., 2014). 

  

Vyriausybės programos Lietuvoje
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24
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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)

Vertinimo 
vidurkis

3,00

3,09

2,41

2,97

2,09

2,49
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37 paveikslėlis. Švietimas ir mokymas Lietuvoje; ekspertų vertinimas procentais. 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

 

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

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

mokyklose (66% ekspertų vertino neigiamai), kuriose nėra pakankamai skatinamas kūrybiškumas, 

savarankiškumas ir iniciatyvumas bei nesuteikiamos reikiamos žinios apie rinkos ekonomikos 

principus. Geriausiai yra vertinamas kolegijų, universitetų, verslo vadybos mokymų vaidmuo, 

rengiant absolventus, gebančius steigti ir vystyti įmones (42% ekspertų vertino teigiamai). Taip pat, 

profesinis, specialybinis ir tęstinis mokymas yra įvertintas kaip galintis parengti specialistus, 

gebančius steigti ir vystyti įmones (32% ekspertų vertino teigiamai) (Laužikas et al., 2014). 

  

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)

Vertinimo 
vidurkis

2,89

2,38

1,94

2,95

2,74

2,65
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38 paveikslėlis. Prekybos ir paslaugų infrastruktūra Lietuvoje; ekspertų vertinimas procentais. 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

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

augančių įmonių poreikiams. Geriausiai yra įvertintos lūkesčius atitinkančios bankininkystės 

(teigiamai vertino 68% ekspertų), teisinės bei apskaitos paslaugos (teigiamai vertino 61% ekspertų). 

Mažiau palankiai yra įvertintas naujų ir augančių įmonių gebėjimas įpirkti subrangovų, tiekėjų ir 

konsultantų paslaugas (teigiamai vertino 39% ekspertų) (Laužikas et al., 2014). 

39 paveikslėlis. Rinkos atvirumas Lietuvoje; ekspertų vertinimas procentais. 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014 

Prekybos ir paslaugų infrastruktūra Lietuvoje

8

8

29

16

26

29

45

39

16

13

13

16

29

11

3

5

5

3

8

11 18

13

11

11 13

34

26

42
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)

Vertinimo 
vidurkis

3,53

3,14

3,31

3,64

3,79

Rinkos atvirumas Lietuvoje    
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8
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45Vartojimo 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)

Vertinimo 
vidurkis

3,97

3,94

2,84

2,38

2,51

2,59
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Ekspertų nuomonė dėl rinkos atvirumo Lietuvoje išsiskyrė. Iš vienos pusės daugiau ekspertų 

sutiko, jog vartojimo (74% ekspertų) ir verslas-verslui prekių bei paslaugų (63% ekspertų) rinka 

kasmet sparčiai kinta. Iš kitos pusės, atitinkamai 44% ir 55% ekspertų neigiamai vertina naujų ir 

augančių įmonių galimybes bei finansinius pajėgumus įeiti į naujas rinkas, nepatiriant neteisėto 

stabdymo. Taigi, ekspertų nuomone konkurencijos/antimonopolinė politika Lietuvoje nėra 

pakankami efektyviai ir veiksmingai įgyvendinama (Laužikas et al., 2014). 

 

40 paveikslėlis. Fizinė infrastruktūra Lietuvoje; ekspertų vertinimas procentais. 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

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 (Laužikas et al., 

2014). 

Fizinė infrastruktūra Lietuvoje      
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45

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)

Vertinimo 
vidurkis

4,19

4,61

4,46

3,87

3,88
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41 paveikslėlis. Kultūrinės ir socialinės normos Lietuvoje; ekspertų vertinimas procentais. 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

 

Kultūrinės ir socialinės normos Lietuvoje, ekspertų nuomone, yra vidutiniškai palankios 

verslios veiklos vystymui. 29% ekspertų sutinka su tuo, jog nacionalinė kultūra skatina imtis 

rizikingos verslios veiklos, taip pat 32% ekspertų mano, jog nacionalinė kultūra pakankamai skatina 

kūrybiškumą ir novatoriškumą. Individualumas ir individo atsakomybė bei jo pasiekta sėkmė, 

ekspertų nuomone, yra akcentuojami nacionalinėje kultūroje (Laužikas et al., 2014). 

 

Kultūrinės ir socialinės normos Lietuvoje       
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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)

Vertinimo 
vidurkis

3,00

3,11

2,89

2,97

3,16
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42 paveikslėlis. Galimybės pradėti verslą Lietuvoje; ekspertų vertinimas procentais. 
Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

Galimybės pradėti verslą Lietuvoje yra vertinamos aukščiau nei vidutiniškai. 45% ekspertų 

vertina, kad galimybių pradėti verslą Lietuvoje padaugėjo per paskutinius penkis metus. Taip pat 

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

individų gebėjimų šiomis galimybėmis pasinaudoti pasiskirsto panašiomis proporcijomis (Laužikas 

et al., 2014). 

43 paveikslėlis. Gebėjimai ir žinios pradėti verslą Lietuvoje; ekspertų vertinimas procentais. 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014 

Galimybės pradėti verslą Lietuvoje
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42Yra 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)

Vertinimo 
vidurkis

3,58

3,28

3,44

3,28

3,22

Gebėjimai ir žinios pradėti verslą Lietuvoje
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24
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811

18

8 37

42

45

39

45 24

29

24

5

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)

Vertinimo 
vidurkis

2,11

2,68

2,16

2,32

2,49
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 69% ekspertų mano, jog žmonės neturi pakankamai patirties pradėti naują verslą, 

nepakankamai žino, kaip pradėti ir valdyti stipriai augantį verslą. 60% ekspertų mano, jog žmonės  

nėra pajėgūs greitai reaguoti ir organizuoti reikalingus išteklius verslui. Vis tik, 21% ekspertų 

teigiamai vertino žmonių žinias, kaip pradėti ir valdyti smulkų verslą (Laužikas et al., 2014). 

 

 

44 paveikslėlis. Verslininko socialinis įvaizdis Lietuvoje; ekspertų vertinimas procentais. 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

 

Ekspertų nuomone, verslininko socialinis įvaizdis Lietuvoje yra teigiamas. Ekspertai mano, 

jog sėkmingi verslininkai yra siejami su aukštu statusu visuomenėje, taip pat verslininkai yra 

laikomi kompetentingais, valdančiais daug išteklių ir žiniasklaida dažnai pateikia istorijas apie 

sėkmingus verslininkus. Kiek mažiau ekspertai sutinka su tuo, jog verslininko karjera yra vertinama 

kaip patrauklus pasirinkimas visuomenėje. Mažiausiai ekspertų sutinka su tuo, kad visuomenėje 

naujo verslo sukūrimas vertinamas kaip tinkamas būdas praturtėti (Laužikas et al., 2014). 

 

Verslininko socialinis įvaizdis Lietuvoje 

3

13

16

58

47

58

47

11

21

37

29

32

3

3

3

3

3 5

3

8 34

13

8

45
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)

Vertinimo 
vidurkis

3,53

3,89

4,24

4,14

4,03



155 

 

45 paveikslėlis. Intelektinės nuosavybės teisės Lietuvoje; ekspertų vertinimas procentais. 
Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

Ekspertų nuomone, 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 (82%) ir, kad 

naujos ir augančios įmonės negali būti užtikrintos, jog jų INT bus gerbiamos (52%) (Laužikas et al., 

2014). 

46 paveikslėlis. Parama moterims pradėti verslą Lietuvoje; ekspertų vertinimas procentais. 
Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

Intelektinės nuosavybės teisės Lietuvoje 

8

45

34

32

11 

5 

18 

18 

8

3

3

3

8

32

32

3

3

13

18

3 18

34

29

37

13 24

8

24

16 
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)

Vertinimo 
vidurkis

3,04

2,88

1,81

2,51

2,79

Parama moterims pradėti verslą Lietuvoje 

8

13

21

16

45

32

42

39

8

3

3

18

37

5

3

5

3

3

3

3

3

5

11 18

18

8

21

29 32

26

16

18
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)

Vertinimo 
vidurkis

2,89

3,11

2,89

3,50

4,05



156 

 

Ekspertų nuomonės dėl paramos moterims pradėti verslą išsiskyrė. Iš vienos pusės, 34% 

ekspertų nesutinka su tuo, jog moterys yra skatinamos pradėti individualią veiklą ar naują verslą. 

Taip pat daugiau ekspertų nesutinka, nei sutinka 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 vienodai 

geba pradėti naują verslą (Laužikas et al., 2014). 

 

 

47 paveikslėlis. Dėmesys įmonių stipriam augimui Lietuvoje; ekspertų vertinimas procentais. 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

50 % ekspertų sutinka su tuo, kad stiprus įmonių augimo potencialas yra verslumo politikos 

prioritetas ir tai yra dažnai naudojamas kriterijus, atrenkant paramos gavėjus. 44% ekspertų sutinka 

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

potencialą, tačiau mažiau ekspertų (32%) sutinka su tuo, kad politikai supranta stiprų augimo 

potencialą turinčių verslo veiklų svarbą (Laužikas et al., 2014). 

  

Dėmesys įmonių stipriam augimui Lietuvoje 
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8

11
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34
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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)

Vertinimo 
vidurkis

3,07

2,64

3,37

3,87

3,53
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48 paveikslėlis. Tyrimų ir plėtros sklaida Lietuvoje; ekspertų vertinimas procentais. 
Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

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

ekspertų (63%) sutiko su tuo, kad vartotojai išbando naujus produktus ir paslaugas ir vertina 

inovacijas (69%). Ekspertų nuomone, vartotojai daugiau nei įmonės vertina ir išnaudoja inovacijas. 

Tuo tarpu daugiau ekspertų sutiko, nei nesutiko su tuo, jog tiek įmonės, tiek vartotojai yra linkę 

naudotis naujai įkurtų, verslių įmonių paslaugomis (Laužikas et al., 2014). 

49 paveikslėlis. Verslumas ir jaunimas (14-20 m.) Lietuvoje; ekspertų vertinimas procentais. 
Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

Tyrimų ir plėtros (anglų k., R&D) sklaida Lietuvoje      
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11

8

32

13

24

18

29

26

24

42

39
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)

Vertinimo 
vidurkis

3,17

3,66

3,57

3,71

2,91

3,08

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

3

13

13

11 34

11

32

29

24

24

18

8

13

32

32

16

89

5

11

3

18

18

3

3

3

5

5

3

3

8

13

16

18

42

5

16

34

18

34

11

18

18

32

32

5
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.

Vyriausybinės programos efektyviai moko ir palaiko

jaunuosius verslininkus

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

4,84

2,32

2,78

2,39

3,00

3,49

2,86

2,61
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Labiausiai ekspertai sutinka su tuo, jog jaunimas (14-20) gali lengvai įgyti pradinį ir vidurinį 

išsilavinimą (4,84) ir verslias veiklas daugiausiai išmoksta vykdyti per savo patirtį ir ryšius (3,49). 

31% ekspertų mano, kad jaunimas (14-20) įsitraukęs į verslias veiklas bus daugiau darbdavio nei 

samdomo darbuotojo pozicijoje. 32% ekspertų sutiko, kad jaunimui (14-20) yra daug galimybių 

vystyti (mikro) verslus. Taip pat ekspertai mano, kad jaunimui (14-20) nėra didelės būtinybės 

įsitraukti į verslias veiklas ar susirasti darbą (Laužikas et al., 2014). 

 

50 paveikslėlis. Verslumas ir jaunimas (21-34 m.) Lietuvoje; ekspertų vertinimas procentais. 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

 

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

galimybės užsienyje yra patrauklesnės (4,47). Taip pat, jaunimui (21-34) 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 (2,86) ir mikrokreditai (2,84) yra 

mažiau prieinami. 42% ekspertų nesutiko su tuo, kad jaunimas (21-34) susiduria su didesniais 

apribojimais nei kiti, tačiau 40% ekspertų sutiko, kad konfliktinės situacijos suformuoja didelius 

barjerus. 55% ekspertų sutiko, kad jaunimas (21-34) yra stipriai įsitraukęs į verslias veiklas 

(Laužikas et al., 2014). 

  

Verslumas ir jaunimas (21-34 m.) Lietuvoje II      
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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

3,41

3,35

2,81

3,30

4,00

2,86

2,84

4,47
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51 paveikslėlis. Gerovė Lietuvoje; ekspertų vertinimas procentais. 

Šaltinis:  Laužikas et al, 2014. 

 

Labiausiai ekspertai sutiko su tuo, kad verslininkai Lietuvoje yra labiau patenkinti profesiniu 

(3,81) ir asmeniniu (3,44) gyvenimu nei verslo nevystantys žmonės. Taip pat, daugiau ekspertų 

sutiko nei nesutiko, kad bendros sąlygos Lietuvoje ir veikiantys darbo nuostatai leidžia suderinti 

asmeninį ir profesinį gyvenimą (Laužikas et al., 2014). 

 
 

 

 

 

Gerovė Lietuvoje      
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X01. Bendros sąlygos (ekonominės, socialinės,

politinės, kultūrinės ir kt.) leidžia žmonėms pilnai

suderinti asmeninį ir profesinį gyvenimą.

X02. Lietuvoje veikiantys darbo nuostatai leidžia

žmonėms pilnai suderinti asmeninį ir profesinį

gyvenimą.

X03. Verslininkai Lietuvoje yra labiau patenkinti savo

profesiniu gyvenimu nei verslo nevystantys žmonės.

X04. Verslininkai Lietuvoje yra labiau patenkinti savo

asmeniniu gyvenimu nei verslo nevystantys žmonės.

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

3,11

3,21

3,81

3,44
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5. INOVACIJŲ VAIDMENS SKIRTINGŲ 
LIETUVOS SEKTORIŲ VERSLO 
PLĖTRAI ANALIZĖ: PASIRINKTŲ 
SEKTORIŲ ATVEJAI 

 

Inovacijų vaidmuo Aukštųjų technologijų sektoriuose 

 Kintanti verslo aplinka, nauji iššūkiai, atsirandantys dėl pasaulinių rinkos pokyčių, 

globalizacijos, iškelia būtinybę nuolat analizuoti aukštųjų technologijų sektoriaus organizacijų 

konkurencinius pranašumus. Organizacijos konkurencingumo veiksnius galima interpretuoti 

įvairiai. Vieni mokslininkai (M. Porter, (1990), R. Keršienė, (2009), G. Cainelli ir kt., (2006), J. 

Vasauskaitė, R. Krušinskas, (2009), L.Šliburytė (2000), V. Snieška (2008) ir kt. teigia, jog 

organizacijos konkurencingumas priklauso nuo to, kaip ji geba valdyti tokius išteklius kaip finansai, 

darbuotojai, technologijos, marketingas, gamyba ir kitas funkcines žinias, strateginį pranašumą ir 

išnaudoti atsirandančias galimybes. Ž. Simanavičienė ir kt. (2007), E. Vaiginienė ir kt. (2006,) 

įmonių konkurencingumą aiškina, remdamiesi esama institucine sistema valstybėje, pramonės 

struktūra bei kitomis valstybės charakteristikomis. Taigi, ieškodami konkurencingumo didinimo 

galimybių vieni mokslininkai labiau akcentuoja vidinius konkurencingumo veiksnius, kiti išorinius 

(Mozūraitienė ir kt., 2011). 

 Konkurenciniai pranašumai aukštųjų technologijų sektoriuje gali būti susiję su 

įvairiais aspektais. Galime išskirti pagrindines aukštųjų technologijų sektoriaus konkurencinių 

pranašumų ypatybes: 

 Mobili gamyba. Įmonių gamybiniai padaliniai tampa vis mobilesni ir išsibarstę po visą 

pasaulį. Šiuolaikinės informacinės ir komunikacinės technologijos lemia sklandų šių 

padalinių veiklos koordinavimą ir viso vertės kūrimo tinklo valdymą iš centrinės įmonės 

būstinės. Nors iš kitos pusės pastebimas gamybinių veiklų išdėstymas geografiškai 

koncentruotoje teritorijoje.  

 Sparti technologijų plėtra. Šiuolaikinės technologijos vis labiau skatina darbo jėgos 

pakeitimą automatizuotomis gamybos priemonėmis.   

 Trumpėjanti technologijų monopolių (gyvavimo ciklo) trukmė. Konkurencinę kovą ypač 

paaštrino sutrumpėję technologijų ir produktų gyvavimo ciklai, verčiantys įmones diegti, 
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kurti naujesnes technologijas daug sparčiau nei kada nors iki šiol (Vasiliauskaitė ir kt., 

2011).  

Europos Komisijos ataskaitos duomenimis, 2011 metais nanotechnologijų srityje Europos 

Sąjungoje tiesiogiai dirbo apie 300 000- 400 000 žmonių ir šis skaičius nuolat auga. Be to, spėjama, 

kad 2015 metais darbuotojų poreikis pasaulio mastu šiame sektoriuje ženkliai išaugs.  

Statistinių duomenų apžvalga, susijusi su nanotechnologijų patentais yra vienas iš 

geriausiai žinomų būdų, kuris padeda identifikuoti tendencijas, pokyčius nanotecnnologijų srityje 

(Brand, 2011). Ypač nanotechnologijų verslo atstovai yra suinteresuoti apsaugoti sukurtą intelektinę 

nuosavybę per patentus (Wang and Shapira, 2012). Apžvalgos tikslas yra įvertinti situaciją ir 

pokyčius Europoje, o tiksliau Europos Sąjungos valstybėse, identifikuoti šalis, užimančias lyderių 

pozicijas. 

Taigi vertinant pasaulio mastu, JAV ir Japonija užima lyderių pozicijas, lyginant pagal 

pateikiamą patentų paraiškų skaičių, atitinkamai 47% ir 25% visų pasaulio paraiškų. Tuo tarpu 

Europos Sąjungai tenka 20%, ji atsiduria trečioje vietoje. Tačiau vertinant ES valstybes pasauliniu 

mastu, nė viena jų negali prilygti minėtoms milžinėms - JAV ir Japonijai. Europos Sąjungos 

valstybių tarpe kaip pagrindines lyderes galime išskirti Vokietiją, Prancūziją bei Didžiąją Britaniją. 

Lyginant pasauliniu mastu Vokietijai tenka 8%, Prancūzijai 4% ir D. Britanijai taip pat 4%. 

Likusios šalys gerokai atsilieka nuo pasaulinių lyderių (Europos komisija, 2011). Rytų Europos 

valstybės gerokai atsilieka nuo likusių ES valstybių. 2011 metų Europos nanotechnologijų 

ataskaitoje teigiama, kad Bulgarijai, Latvijai, Maltai bei Lietuvai 2000-2010 metų laikotarpyje iš 

viso nebuvo suteikta patentų nanotechnologijų srityje (Winans ir kt., 2011). 

Skirtingos ES šalys turi savo atskirus patentų biurus, taip pat veikia keletas regioninių 

patentų biurų. Pavyzdžiui, Europoje veikia Europos patentų biuras, sutrumpintai vadinamas EPO 

(angl. European Patent Office), jis vienija 27 Europos valstybes (Dang ir kt., 2010). EPO yra 

svarbiausia tokio tipo įstaiga veikianti Europoje. Patentai išduodami prieš tai atlikus išsamų tyrimą 

ir kitas procedūras (Chen ir kt., 2008).  

 

Pastarąjį dešimtmetį fiksuojamas patentų paraiškų augimas. Europos Sąjungos 

valstybės turinčios didžiausią gyventojų skaičių ir stipriausias ekonomines pozicijas išlaiko lyderių 

pozicijas ir šioje srityje, šios šalys yra: Vokietija, Prancūzija ir D. Britanija (Europos komisija, 

2011). Beveik pusė Europoje veikiančių nanotechnologijų įmonių yra įsikūrusios Vokietijoje. Iš 

viso šiame sektoriuje Vokietijoje veikia apie 600 įmonių, kurios dirba nanoproduktų tyrimų, plėtros, 

taikymo ir marketingo srityse. Vokietija priskiriama prie pasaulio lyderių nanotechnologijų srityje ir 

yra stipri konkurentė Japonijai bei JAV (Federal ministry of education and researc, 2008). 
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Yan Dang (2010) nagrinėja patentų tendencijas ir dinamiką nuo 1991 iki 2008 metų. 

Išsiaiškinta, kad Europoje didžiausias skaičius patentų nagrinėjamu laikotarpiu buvo pateikiama tos 

paties šalies įmonių ir mokslo institucijų. Pavyzdžiui, Vokietijos patentų biure registruotų apie 90% 

paraiškų priklausė Vokietijos įmonėms ir kt. institucijoms, tačiau taip pat užregistruota paraiškų iš 

Taivano, JAV, Pietų Korėjos ir kt. Tai padidina „namų privalumo“ (angl. „home advantage“) 

efektą. „Namų privalumo“ efektui būdinga tendencija, kad vietinių paraiškų skaičius ženkliai lenkia 

paraiškų iš užsienio valstybių skaičių. Europos Sąjungoje du trečdaliai tyrimų susijusių su 

nanotechnologijomis yra finansuojami iš valstybės biudžeto, kai tuo tarpu JAV tik 45% (Federal 

ministry of education and researc, 2008). 

Tarp 2000 ir 2010 metų iš viso užregistruota apie 11 000 patentų paraiškų susijusių su 

nanotechnologijomis vien Europoje. Didžiąją dalį paraiškų pateikė privatus sektorius. Iš viso apie 

1700 Europos institucijų teikė paraiškas patentams gauti, iš jų apie 1300 buvo įmonės, o likusios 

400 paraiškų pasiskirstė tarp universitetų, viešų, pusiau viešų tyrimų institucijų (Europos komisija, 

2011). Pasak Europos Komisijos, Europai nelabai sekasi nanotechnologinius tyrimus perkelti į 

verslą. Nauji produktai tik pradeda skverbtis į rinką. Deja suteiktų patentų skaičius nėra toks didelis 

kaip tikėtasi iš pradžių (Schellekens, 2010).  

 

Verslo angelų vaidmuo 

 

 Reikalingo kapitalo įsigijimas besikuriančiam verslui, esančiam pradiniame taške – 

paprastai yra pakankamai sunki užduotis. Ypač nanotechnologijų srityje resursų įsigijimas gali būti 

pakankamai didelė kliūtis naujam verslui dėl santykinai didelių kainų. Tačiau be technologiškai 

pažangios įrangos, įmonės plėtra sunkiai galima. Tenka ieškoti priimtiniausio finansavimo būdo, 

prieš tai atsakingai įvertinus savo finansinius išteklius ir galimybes. Fried ir Hisrich (1994) išskiria 

tris pagrindinius finansavimo šaltinius, tai: valstybės parama, privatūs investuotojai, tokie kaip 

verslo angelai, bei formalūs investuotojai. Vyriausybė naujas įmones remia per įvairias programas, 

tuo tarpu verslo angelai arba dar vadinami neformalūs investuotojai remia ne tik materialiai, bet ir 

dalijasi asmenine patirtimi, žiniomis. Prie formalių investuotojų gali būti priskiriamos rizikos 

kapitalo įmonės, paprastai jos investuoja į įmones, kurios bent jau pradėjo produkto kūrimo etapą 

(Branscomb ir Auerswald, 2002). Dažnai teikiama pirmenybė įmonėms, kurios jau turi klientų ir 

nemažą technologinį potencialą. Dėl šios priežasties jauniems verslininkams neformalūs 

investuotojai arba verslo angelai yra kur kas palankesnis ir paprastesnis investicijų pritraukimo 

būdas. 
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Verslo angelai yra linkę aktyviau invertuoti į ankstyvos stadijos nanotechnologijų 

įmones nei kiti investuotojai. Yra keletas svarbių priežasčių, kodėl jaunoms įmonėms verta pradėti 

bendradarbiavimą su verslo angelais. Visų pirma, verslo angelai investuoja savo laiką ir paramą, 

taip pat dalijasi turimomis žiniomis, įgūdžiais bei patirtimi bei galiausiai suteikia prieigą prie turimų 

tinklų, kanalų (angl. networks) (Fesel ir Kratzer, 2012). Verslo angelai dažnai parodo susidomėjimą 

mokslininkais, dar prieš įsteigiant įmonę, ir dalyvauja steigimo procese bei tampa komandos dalimi 

(Festel and Boutellier, 2008). Jie vaidina svarbią rolę įmonės steigimo procese, teikdami ne tik 

finansinę paramą, bet ir dalindamiesi intelektualine patirtimi. Įmonės, kurioms paramą suteikė 

verslo angelai, vėliau yra palankiau vertinamos potencialių verslo partnerių arba stambesnių 

investuotojų. Įmonės vertinamos kaip patikimesnės ir turinčios daugiau potencialo, lyginant su 

kitomis jaunomis įmonėmis. Idealiu atveju verslo angelai suvienija rizikos kapitalo įmones, siekiant 

sukurti pinigų srautus naujų įmonių finansavimui (Madill et al.,2005). 

Verslo angelai ne tik padeda jaunoms įmonėms, tačiau taip pat atlieka svarbų 

vaidmenį, kuriant akademinės bendruomenės ir verslo partnerystę. Atotrūkis tarp akademinių 

tyrimų ir verslo nanotechnologijų srityje gali būti sumažintas, pasitelkiant verslo angelų 

investavimo modelį, kai jauni verslininkai įsteigia naują verslą (angl. start-up) kartu su juos 

remiančiais partneriais ir jų remiami vysto verslą. Vėlesnėje stadijoje verslą vysto savarankiškai 

arba su  partneriais, dalijasi verslo sukurtą investicinę grąžą (Fesel ir Kratzer, 2012). Vertinant iš 

ankstyvos stadijos investuotojų į technologijas perspektyvos, verslo angelai yra laikomi pakankamai 

nauja lėšų pritraukimo alternatyva, kuri gali padidinti naujai įsteigtų verslų veiklos efektyvumą ir 

paskatinti bendradarbiavimą tarp mokymosi įstaigų (universitetų) ir tyrimus atliekančių institucijų 

(Fesel ir Kratzer, 2012). Paprastai mokslininkai, dirbantys akademinėje aplinkoje, neturi 

pakankamai žinių ir patirties paversti savo tyrimų rezultatų verslu, atnešančių materialinę naudą 

(Litan and Mitchell, 2007). 

 

Mokslo ir verslo sektorių bendradarbiavimas 

 

Pastaruoju metu daug dėmesio skiriama universitetų ir verslo bendradarbiavimo 

skatinimui, ypač pabrėžiant bendradarbiavimo būtinumą tarp mokslininkų, vykdančių akademinius 

tyrimus kylančiose srityse (angl. emerging fields), ir naujų verslų steigėjų, aukštųjų technologijų 

srityje (Wang and Shapira, 2012). Geisler išskiria keletą pagrindinių priežasčių, kurios skatina 

universitetų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą, viena iš jų – technologijų pritaikymo komercinei 

veiklai skatinimas, taip pat papildomo finansavimo paieška, galimybė gauti prieigą prie įmonių 

technologijų. Kita vertus, įmonės taip pat yra motyvuotos palaikyti bendradarbiavimą. Joms 
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palanku gauti prieigą prie kompetentingų tyrėjų ir mokslininkų, išsilavinusių universitetų studentų, 

universiteto infrastruktūros, pagalbos vykdant mokymus ir išorinės tyrimų ir plėtros veiklą, taip pat 

įgauti techninių problemų sprendimo žinių (Geisler, 2001). 

 Daugelis įmonių ieško glaudesnio bendradarbiavimo su universitetais dėl to, kad tikisi 

gauti prieigą prie naujų žinių bei žmogiškųjų išteklių ir tikisi, kad visa tai paspartins ar paskatins 

inovacijas (Chesbrough, 2003). Išskiriami trys pagrindiniai universitetų nefiziniai (angl. non 

physical) resursai, kurie motyvuoja įmones bendradarbiauti su universitetais ir tikėtis gauti naudos, 

tai yra – intelektinis kapitalas, socialinis kapitalas ir pozicinis kapitalas. Intelektinį kapitalą sukuria 

universitetų mokslininkai, jis apima žinias ir gebėjimus atlikti mokslinius tyrimus (Wang and 

Shapira, 2012). Bendradarbiaudamos su universitetais tyrimų ir plėtros klausimais, įmonės paprastai 

tikisi įsisavinti bent jau dalį sukurto naujo intelektinės nuosavybės kapitalo (Zucker ir kt., 1998). 

Taip pat intelektinis kapitalas apibrėžiamas kaip organizacijos žinios ir gebėjimai (Nahapiest ir 

Ghoshal, 1998). Tuo tarpu socialinis kapitalas apima mokslininkų turimus ryšius su kitais tyrėjais, 

pažintis, kurie gali būti naudingi įmonei. Galiausiai pozicinis universiteto mokslininkų kapitalas yra 

susijęs su mokslo institucijos pozicija ir reputacija. Kuriant ryšius su universitetų mokslininkais, 

nanotechnologijų įmonės ne tik įgyja pažangios patirties ir žinių (angl. knowhow), bet taip pat gali 

įgyti autoritetą ar gerą reputaciją – pozicinį kapitalą, kitų mokslinių institucijų atžvilgiu. Anot Wang 

ir Shapira (2012) universitetų ir įmonių bendradarbiavimas gali būti matuojamas kartu (coauthored) 

parašytomis publikacijomis. Bendraautorystė yra labiausiai apčiuopiama bendradarbiavimo išraiška.  

Valdžios ir akademinės visuomenės susidomėjimas klasterių formavimu pastaruoju 

metu auga, ypač tokiuose mažai išplėtotuose ir naujuose sektoriuose kaip nanotechnologijos 

(Mamgematin and Errabi, 2010). Atliktos empirinės studijos patvirtino faktą, kad žinių sklaida 

dažnais atvejais yra lokalizuota, o tai reiškia, kad žinioms būdingas lėtas judėjimas tam tikrose 

ribose (pvz. nacionalinėse, regioninėse, organizacijų). Tuo tarpu klasteriai paspartina žinių judėjimą 

tarp įmonių, orientuotų į mokslą, ir universitetų, bei kitų pelno nesiekiančių institucijų (Bathelt ir kt, 

2004). Nanotechnologijų klasteriai gali veikti pagal įvairius modelius, todėl yra lankstūs, jie gali 

kurtis šalia stambių įmonių, kurios veikia nanotechnologijų srityje arba prie universitetų, kuriuose 

vykdomi susiję tyrimai (Mamgematin and Errabi, 2010). 

 Nagrinėjant Europos mastu, sėkmingiausi nanotechnologijų klasteriai yra įsikūrę 

Vokietijoje, pavyzdžiui, Berlyne, Miunchene, Šiaurės Reino Vestfalijoje. Šiaurės Reino Vestfalijoje 

nanotechnologijų sektorius stipriai išplėtotas. Atsiradus poreikiui netgi sukurtas tinklas, kuris apima 

keletą skirtingų klasterių, esančių Achene, Miunsteryje ir Duisburge. Kiekvienas klasteris yra 

integruotas į gerai išvystytą infrastruktūrą, kurią sudaro universitetai ir tyrimų centrai, jie suteikia 

mokslinį pagrindą tolesniam nanotechnologijų plėtojimui ir verslo vystymui (Aschhoff ir kt., 2010). 
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Šis klasterių tinklas apima apie 30 universitetų, keturis tyrimų centrus, 16 mažų ir vidutinių įmonių 

bei 6 stambias įmones.  

 Įvertinus nanotechnologijų verslo paplitimą globaliu mastu, investicijų intensyvumą, 

patentų skaičių, tyrimų ir plėtros intensyvumą, galima apibendrinti, kad šios srities veiklos yra 

koncentruotos tam tikrose pasaulio šalyse ir regionuose. Nanotechnologijų sektorius Europoje 

sulaukia daugiausiai investicijų ir paramos iš viešojo sektoriaus, tuo tarpu investicijos iš privataus 

sektoriaus nėra gausios. Be to pastebėta, kad nanotechnologijų sektoriaus augimas nėra toks didelis, 

kaip buvo tikėtasi prieš kelerius metus. Didelė dalis mokslinių tyrimų taip ir lieka laboratorijose, 

tačiau negalima teigti, kad ši situacija nesikeičia. Patentų skaičius kasmet auga, taip pat aktyviai 

skatinamas mokslo ir verslo atstovų bendradarbiavimas (verslo angelai), tai padeda jaunoms 

įmonėms tvirčiau pradėti verslą.  

 

Nanotechnologijų įmonių ypatumai  

 

Galime išskirti keletą nanotechnologijų sektoriaus ypatumų. Visų pirma, jų rinka yra globali. 

Naujausios technologijos negali orientuotis tik į vieną rinką, jos veikia ne vienos šalies rinkoje. Be 

to, dažniausiai vienos šalies rinka yra per maža. Įmonių gamybiniai padaliniai tampa vis mobilesni 

ir išsibarstę po visą pasaulį. Šiuolaikinės informacinės ir komunikacinės technologijos lemia 

sklandų šių padalinių veiklos koordinavimą ir viso vertės kūrimo tinklo valdymą iš centrinės 

įmonės būstinės. Nors iš kitos pusės pastebimas gamybinių veiklų išdėstymas geografiškai 

koncentruotoje teritorijoje. Kitas aspektas - aukštosios technologijos kinta labai greitai, todėl 

įmonėms svarbu sugebėti greitai reaguoti į pokyčius ir rinkai pateikti kuo naujesnes technologijas, 

nes jų gyvavimo ciklas yra trumpas. Konkurencinę kovą ypač paaštrino sutrumpėję technologijų ir 

produktų gyvavimo ciklai, verčiantys įmones diegti, kurti naujesnes technologijas daug sparčiau nei 

kada nors iki šiol (Vasiliasukaitė ir kt., 2011). 

 

Tyrimo rezultatai 

 

Apklausus ekspertus, apibrėžtas Lietuvos nanotechnologijų įmonių profilis. Įmonėse dažniausiai 

dirba iki 10 darbuotojų, taip yra todėl, kad šis sektorius Lietuvoje yra mikro dydžio sektorius, dar 

neišplėtotas, taip pat Lietuvoje yra labai maža rinka. Pagrindiniai nanotechnologijų įmonių klientai 

yra mokslo įstaigos bei medžiagų gamintojai, kurie perka įrangą ir medžiagas tam, kad, vėliau jas 

panaudojus, būtų galima sukurti naują įrangą ir medžiagas su didesne pridėtine verte. Užsienio rinką 

sudaro mokslo įstaigos ir medicinos pramonė. Rinkos paklausa per paskutinį penkmetį beveik 

nekito, iš dalies šią paklausą palaiko Europos sąjungos fondų parama, kuri leidžia mokslo įstaigoms 
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įsigyti brangią įrangą ir medžiagas, taip palaikydama rinkos gyvavimą, taip pat pokyčių nebuvimą 

lėmė ir tai, kad nanotechnologijų sektorius yra nišinis. Be to, ekspertų nuomone, ir rinkoje žymių 

pokyčių dar nėra, nes nepasiektas nanotechnologijų ciklo pikas. Tikimasi, kad apie 2020 metus 

didesnė dalis technologijų taps pritaikytos plataus vartojimo prekėse ir pasidarys prieinamos plačiai 

visuomenei. 

 

Paveikslas 19 Lietuvos nanotechnologijų kompanijų profilio modelis 

 

 Nanotechnologijų srityje veikianti įmonė per metus sukuria 1-2 inovacijas, kaip 

matoma iš aukščiau pateiktos diagramos, tik apie 1% visų nanotechnologijų įmonėse sukuriamų 

inovacijų yra radikalios. Likusios t.y. apie 99% yra inkrementinės inovacijos. Apklausos metu 

išsiaiškinta, kad Lietuvos aukštųjų technologijų sektorius per paskutinius penkis metus turėjo vos 

kelias radikalias inovacijas, nanotechnologijų sektoriuje tokių inovacijų nebuvo. 

 

Įmonių 
profilis 

Žmogiškieji ištekliai. 
Paprastai iki 10 

darbuotojų 

Užsienio rinka: Mokslo 
įstaigos, medicinos 

pramonė 

Lietuvos rinka: 
Mokslo įstaigos, 

medžiagų gamintojai 
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Paveikslas 20 Diegiamų inovacijų santykinis palyginimas 

 

 Aukštųjų technologijų įmonės yra labiausiai linkusios inovuoti produktų ir paslaugų 

srityje, ne išimtis ir nanotechnologijų įmonės, kuriose tokių inovacijų yra du trečdaliai. Vienas 

trečdalis visų inovacijų yra procesų inovacijos. Kaip pabrėžė ekspertas iš Lietuvos inovacijų centro, 

kiekvienai įmonei svarbios inkrementinės produkto inovacijos, nes tai ne tik padeda patobulinti 

produktą ir padaryti jį konkurencingesniu, bet ir sumažina gaminimo kaštus, efektyvina gamybos 

procesą. Radikalių inovacijų lėtai dinamikai taip pat daro įtaką ir mažas įmonių kiekis, jų dydis bei 

rinkos dydis, kuriame yra nedaug vietos plėtrai. Taip pat inovacijų kūrimo procesas reikalauja 

nemažai finansinių išteklių. 

 Nagrinėjant žmogiškųjų išteklių, reikalingų inovacijoms kurti, specifiką 

nanotechnologijų įmonėse, dauguma ekspertų išskyrė tris pagrindinius kriterijus: kūrybiškas 

mąstymas, inžinerinės žinios ir vadybos žinios. Kūrybiškas mąstymas yra reikalingas idėjoms 

generuoti, naujų panaudojimo galimybių modeliavimui ar visiškai naujų ir radikalių idėjų kūrimui, 

ir, nors kūrybiškas mąstymas yra būtinas, pats savaime jis nėra naudingas, nes nesiūlo sprendimo 

būdų, o taip pat negeba kurti vadybinių procesų reikalingų inovacijoms išlaikyti ir plėtoti. 

Inžinerinis mąstymas padeda sugeneruotas idėjas paversti naujais produktais, taip pat yra skirtas 

naujų sprendimų paieškai. Vadybos dalis yra labai svarbi inovacijų procese, nes bet kuri nauja 

inovacija nebus vertinga, jei nebus pritaikyta ir pasiūlyta rinkai, o taip pat ir toliau nebus plėtojama, 

nes nesugebės pritraukti reikalingų investicijų. Šių trijų žmogiškųjų išteklių profilių junginys 

sustiprina sąsajas tarp mokslo ir verslo. 

Radikalios 
inovacijos 

Inkrementinės 
inovacijos 
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 Pasidomėta, su kokiomis pagrindinėmis problemomis, ekspertų nuomone, susiduria 

įmonės, dirbančios nanotechnologijų srityje. Dažniausiai paminėtos problemos yra susijusios su 

finansavimu bei žmogiškaisiais ištekliais. 

 

 

  

Paveikslas 21 Problemos, susijusios su žmogiškaisiais ištekliais ir finansavimu 

 

 Visi ekspertai kaip vieną iš problemų, stabdančių inovacijas, paminėjo finansavimo 

aspektą, tačiau skyrėsi jų požiūris į šią problemą. Kai kurie iš jų buvo linkę manyti, kad pagrindinė 

problema yra ta, kad įmonės nėra linkusios investuoti į inovacijas ir tai yra todėl, kad dažnai vyrauja 

nuomonė, kad norint įdiegti įmonėje inovaciją, visiškai nebūtina skirti tam finansavimo ir 

papildomų išteklių, todėl įmonės nemato poreikio investuoti į inovacijas. Deja, ekspertų nuomone, 

toks požiūris nėra teisingas, o tai reiškia, kad tikintis sulaukti teigiamų rezultatų, reikalingas 

papildomas finansavimas ir kiti ištekliai. 

 Kai kurie ekspertai pabrėžią kitokį požiūrį. Jų nuomone, dažnai įmonės inovacijos 

nediegiamos dėl finansinių išteklių stokos, tokiais atvejais bandoma skolintis iš banko, o bankai 

dažnai nėra linkę skolinti aukštųjų technologijų įmonėms dėl didesnės rizikos. Taip pat 

nepakankamai dažnai sugebama pasinaudoti galimybe gauti finansavimo iš alternatyvių šaltinių, 

tokių kaip ES fondai, verslo angelai, įmonių, investuojančių į rizikos kapitalo įmones ir pan. 

Apklaustųjų nuomone, įmonės turėtų skirti daugiau dėmesio finansavimo paieškai, o tai palengvintų 

inovacijų diegimą. 

Finansavimas 

Įmonės nemato 
poreikio investuoti į 
inovacijas. 

Nesugebėjimas 
pasinaudoti 
alternatyviais 
finansavimo šaltiniais. 

Žmogiškieji ištekliai 

Vidinis 
pasipriešinimas, 
įmonėje kylantis iš 
darbuotojų pusės. 

Trūksta inovatyvaus 
mąstymo darbuotojų. 
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 Kita svarbi problema susijusi su žmogiškaisiais ištekliais: inovacijų diegimą įmonėse 

stabdo vidinis pasipriešinimas, kuris kyla iš darbuotojų pusės. Natūraliai darbuotojai nėra linkę 

teigiamai reaguoti į pokyčius jų kasdieniame darbe. Nepasitenkinimas kyla dėl to, kad, diegiant 

pokyčius, žmogus išstumiamas iš komforto zonos. Lietuvoje pastebima, kad organizacijose trūksta 

pasirengimo priimti inovacijas. Taip pat dažnais atvejais trūksta komunikacijos tarp žemesnio rango 

darbuotojų ir sprendimus priimančių vadovų, nes inovacijos daugeliu atveju „nuleidžiamos iš 

viršaus“, o žemesnio rango darbuotojai įpareigojami vykdyti pavestus darbus. Idealiu atveju, 

inovacijos organizacijoje turėtų būtų inicijuojamos tiek iš darbuotojų, tiek iš vadovų pusės. 

 Galiausiai išskiriamas inovatyvaus mąstymo darbuotojų trūkumas, kurie yra ne 

vykdytojai, o kūrėjai. Dauguma darbuotojų puikiai sugeba atlikti jiems pavestus darbus ir įvykdyti 

užduotis, tačiau jiems trūksta kūrybiško mąstymo ir iniciatyvos siūlyti, dauguma linkę mąstyti 

šabloniškai. Ekspertai pabrėžia, kad įmonėse trūksta žmonių su tarpsektorinėmis žiniomis – 

išmanančių ne tik inžinerinius aspektus, bet ir vadybinius. 

 Ekspertų nuomone, artimiausiu metu Lietuvoje neverta tikėtis nanotechnologijų 

įmonių smarkaus augimo ar proveržio. Šiuo metu yra vos keletas mokslininkų, kurie aktyviai 

domisi ir dirba šioje srityje, tačiau nors ir Kauno technologijų universitete ruošiami šios srities 

specialistai, didelio susidomėjimo nesulaukiama, ir naujų specialistų skaičius auga labai nežymiai. 

Tikimasi didesnio augimo sulaukti apie 2020 metus; tam, kad prasidėtų augimas, būtina 

nanotechnologijas pritaikyti pramoninei gamybai ir plataus vartojimo prekėms. Kol kas tokie 

nanotechnologijų produktai tebėra laboratorinėje stadijoje ir nėra plačiai pritaikyti pramoninei 

gamybai, dėl to yra brangūs.  

 Toliau tiriama, kokie yra pagrindiniai Lietuvos nanotechnologijų įmonių 

konkurenciniai pranašumai. Apklausus ekspertus, susidaryta nuomonė, kad šios įmonės neturi 

specifinių, tik joms būdingų konkurencinių pranašumų. Dėl anksčiau aprašyto sektoriaus dydžio ir 

įmonių dydžio nanotechnologijų įmonėms taikytini bendro pobūdžio mažoms įmonėms būdingi 

konkurenciniai pranašumai, tokie kaip: lankstumas, gebėjimas prisitaikyti, mažesnės sąnaudos. 

Įmonėms suteikiamos galimybės pasinaudoti ES paramos fondais, tai gali padėti sumažinti 

sąnaudas. Taip pat galima teigti, kad nanotechnologijų sektoriaus Lietuvoje konkurenciniai 

pranašumai yra beveik identiški kitų aukštųjų technologijų sričių, tokių kaip biotechnologijos, 

lazerinės technologijos ir kt., konkurenciniams pranašumams. 
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Paveikslas 22 Lietuvos nanotechnologijų kompanijų konkurenciniai pranašumai 

 

 Kai kurių ekspertų nuomone, vienintelis nanotechnologijų sektoriaus 

konkurencinis pranašumas – neišnaudotas potencialas; ekspertų teigimu, dar yra daug neišplėtotų 

nišų nanotechnologijų sektoriuje, o tai reiškia naujas galimybes naujiems verslams kurtis, tačiau, 

kad šis potencialas būtų išnaudotas, reikia didesnio specialistų kiekio ir naujų tas nišas palaikančių 

nanotechnologinių naujovių. Lyginant su kitomis šalimis Lietuva negali pasigirti išskirtiniais 

įmonių veiklos rezultatais, naujausia technologine baze, patentų skaičiumi, finansiniais resursais ar 

inovacijų dažnumu.  

 Brand (2011) teigia, patentų skaičiaus kitimas atspindi nanotechnologijų 

sektoriaus pokyčius ir gali būti naudojamas kaip indikatorius kitimo tendencijoms įvertinti. Deja, 

Lietuvoje apie nanotechnologijų dinamiką iš patentų skaičiaus spręsti negalima, Lietuvos 

nanotechnologijų įmonės savo išradimų beveik nepatentuoja. 

 

Lankstumas 

Gebėjimas prisitaikyti 
prie klientų poreikių; 

Mažesnės sąnaudos 

Mažesnės sąnaudos dėl 
ES fondų paramos 
nanotechnologijų 
sektoriui; 

Neišnaudotas potencialas 

Sektoriuje daug neišplėtotų 
nišų ir nanotechnologijų 
pritaikymo galimybių;  
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Paveikslas 23 Veiksniai, turintys įtakos žemam technologijų patentavimo lygiui Lietuvoje 

  

Ekspertai pateikia keletą priežasčių, kodėl Lietuvoje intelektinės nuosavybės apsaugojimas 

patentais nėra populiarus. Visų pirma todėl, kad šioje srityje yra labai trumpas išrastų technologijų 

gyvavimo ciklas, jas nuolat pakeičia naujos technologijos, kai tuo tarpu patentavimo procesas 

užtrunka ilgai. Nuo paraiškos pateikimo dienos nacionalinio patento suteikimas užtrunka 

vidutiniškai 18 mėn (Lietuvos Respublikos Seimas, 2012) ir ilgiau, ir vidutiniškai 4 metus (apie 56 

mėn.) užtrunka, norint užpatentuoti visose ES šalyse (Europos patentų išdavimo konvencija, 2003). 

Akivaizdu, kad patentuojamos tik tokios technologijos, kurios, tikimasi, išliks bent 10-15 metų, 

priešingu atveju patentuoti nėra prasmės. Kitas aspektas – kaina, pagal galiojančius ES teisinius 

aktus, išradimas patentuojamas kiekvienoje šalyje atskirai, todėl, norint, kad patentas galiotų visose 

ES šalyse, tenka sumokėti nemažą sumą.  

 Turint omenyje, kad Lietuvoje veikiančiose nanotechnologijų įmonėse vidutiniškai 

dirba iki 10 darbuotojų, apklaustų ekspertų nuomone, už inovacijas turėtų būti atsakingas bent 

vienas darbuotojas – inovacijų vadybininkas. Tam turėtų būti įsteigta atskira pareigybė, o ne 

įtvirtinama papildoma darbuotojo funkcija. Darbas turėtų būti organizuojamas projektiniu pagrindu, 

siūlomas diegti inovacijas, aptariant su įmonės savininku. Pasaulinėje praktikoje, didesnėse įmonėse 

veikia atskiri departamentai atsakingi už inovacijas. 

 Ekspertų nuomone, įmonei reikalingas atskiras departamentas arba bent jau vienas 

žmogus, atsakingas už inovacijų diegimą. Įvertinus tai, kad nanotechnologijų įmonės yra labai 

Patentai 

Ilga 
užpatentavimo 

procedūra 

Didelė 
užpatenta-
vimo kaina 

Trumpas naujų 
technologijų 

gyvavimo 
ciklas 

Žemas 
atsiperka-

mumas 
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mažos, tikslinga manyti, kad už inovacijas turėtų būti atsakingas vienas asmuo – inovacijų 

vadybininkas. Inovacijų vadybininkas turėtų būti pakankamai susipažinęs su sektoriaus specifika, 

turėti pakankamai mokslinio pobūdžio žinių ir tuo pačiu sugebėti mąstyti inovatyviai, nuolat ieškoti 

naujų sprendimų ir inicijuoti progresyvius pokyčius įmonėje. 

 

Paveikslas 24 Komunikacijos struktūra įmonėje, inovacijų diegimo klausimais 

 

 Aukščiau pateiktoje schemoje pavaizduota, kaip turėtų būti vykdoma efektyvi 

komunikacija tarp įmonės inovacijų vadybininko, įmonės savininko, direktoriaus ir kitų darbuotojų. 

Pokalbiuose su ekspertais išryškėjo nuomonė, kad inovacijos visų pirma turėtų būti pristatytos 

įmonės savininkui, o ne vadovui. Įmonės vadovas ne visada gali būti linkęs teigiamai reaguoti į 

siūlomus pokyčius, atnaujinimus, nes tai dauguma atvejų reikalauja ir jo pastangų, o tai reiškia, kad 

atsiranda nemažai papildomo darbo. Dėl to siūloma tiesiogiai kreiptis į įmonės savininką, kuris 

labiau nei kiti yra suinteresuotas įmonės augimu ir pelno didėjimu. Įmonės savininkas, išklausęs 

inovacijų vadybininko siūlymus gali nuspręsti, patvirtinti arba atmesti siūlymą. Pastaruoju atveju 

gali įpareigoti direktorių pasirūpinti inovacijos diegimu. Direktorius ir inovacijų vadybininkas 

aptaria techninius klausimus dėl inovacijos įdiegimo. Toliau svarbu, kad būtų palaikoma ne tik 

kontrolė ir priežiūra, bet ir vyktų nuolatinis bendravimas su įmonės darbuotojais bei išklausoma jų 

nuomonė. Dažnas reiškinys, kai inovacijos „nuleidžiamos iš viršaus“ ir darbuotojai priversti vykdyti 
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nurodymus. Nuolatinio bendradarbiavimo palaikymas leidžia išvengti pasipriešinimo iš darbuotojų 

pusės. Taigi inovacijų vadybininkas gali įnešti į organizaciją daug reikšmingų pokyčių. 

 

 Lietuvoje ekspertai pastebi atotrūkį tarp mokslo ir verslo. Šiuo metu nanotechnologijų 

srityje veikiančios įmonės yra linkusios palaikyti mokslo arba verslo pusę. Nors Lietuvoje 

veikiančių įmonių nedaug, didžioji jų dalis linkusios į verslo pusę – įmonės užsiima produktų ar 

įrangos prekyba. Deja nerasime tokių įmonių, kurios kurtų naujas technologijas, jas sugebėtų 

pritaikyti plačiam vartojimui ir parduoti. Sutinkama, kad šią problemą galėtų padėti spręsti 

bendradarbiavimas su rizikos kapitalo įmonėmis, tačiau taip pat pripažįstama, kad kol kas 

nesulaukiama didelio susidomėjimo ir mažai tikėtina, kad artimiausiu metu gali įvykti staigių 

pokyčių. 

Nors įmonėse dažniausiai diegiamos inovacijos yra išorinės, tačiau pasitaiko ir 

vidinių. Pripažįstama, kad dažniausiai pasirenkamas vidinių ir išorinių inovacijų derinys.  

 

 

Paveikslas 25 Vidinių ir išorinių inovacijų reikšmė nanotechnologijų įmonių konkurencingumui 

 

 Vidinės inovacijos arba kitaip, gebėjimas inovuoti įmonės viduje praplečia galimybes 

įsitvirtinti rinkoje, tačiau tai dažnai gali reikšti didesnius kaštus. Galimybė gauti paramą ar 
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investicijas iš išorės yra labai svarbu, nes inovacijų procesai yra brangūs ir užimantys daug laiko. 

Pasak ekspertų, bankai nėra linkę skirti paskolų tokioms įmonėms dėl didelės rizikos, todėl labai 

svarbu įsisavinti ES paramą, taip pat glaudžiai bendradarbiauti su verslo angelais ar rizikos kapitalo 

fondais, kurie gali padėti užtikrinti reikiamą finansinių išteklių kiekį. Vidinis gebėjimas inovuoti 

taip pat turi potencialo sukurti naujas verslo nišas, o tai yra didelis pranašumas, nes trumpuoju 

laikotarpiu įmonė gali neutralizuoti konkurenciją. Su šiuo konkurenciniu pranašumu glaudžiai 

siejasi patentai, kurie padeda apsaugoti intelektinę nuosavybę ir taip dar labiau sustiprinti savo 

rinkos poziciją arba, rečiau, sukuria galimybę sukurti teigiamą pinigų srautą iš patentų pardavimo. 

Dar viena vidinių inovacijų konkurencinė savybė, dažnai aptariama mokslinėje literatūroje, yra 

produktų naujumas ir unikalumas. Nauji produktai rinkoje reiškia naujus klientus tiek naujų rinkų 

prasme, tiek klientų iš konkurentų pritraukimo atžvilgiu, o tai didina įmonės rinkos dalį ir taip dar 

labiau stiprina jos gebėjimą konkuruoti. Technologinė pažanga yra brangi, tačiau jei šis pažangumas 

lenkia konkurentus jis lemia mažesnius kaštus arba platesnes veiklos galimybes. Mokslininkai yra 

itin svarbūs, kuriant inovacijas, tačiau pasak ekspertų, reikalingos ir vadybinės, ir kūrybinės 

savybės, siekiant užtikrinti kuo didesnį potencialo išnaudojimą. Mokslininkų atradimai tiesiogiai 

susiję su produktais ir technologiniu pranašumu. 

 Išorinis inovacijų įsisavinimas sumažina tam tikras rizikas ir tuo pačiu kaštus, tačiau 

prarandama dalis konkurencinio potencialo. Pagrindiniai tokio įmonės profilio pranašumai: 

galimybė taikyti įsisavintas iš išorės technologijas plačiai, t.y. panaudoti gautą “know-how” ir 

pritaikyti jį, kuriant platų paslaugų ir produktų spektrą. Taip pat tokio profilio įmonėms išlieka 

galimybė gauti paramą ar pritraukti rizikos kapitalą, kuris stiprina finansinį pajėgumą. Ekspertams 

interviu metu užduotas klausimas “kas svarbiau - gebėjimas inovuoti, ar gebėjimas pasisavinti 

inovacijas iš išorės?” atskleidė, kad įmonėms, norinčioms įsisavinti inovacijas iš išorės, taip pat 

labai svarbus ir reikalingas vidinis įmonės gebėjimas įsisavinti inovacijas, kuris yra tiesiogiai susijęs 

su žmogiškaisiais ištekliais, kadangi išorinės inovacijos nėra įsisavinamos kopijavimo principu. 

Išorines inovacijas taip pat reikia tobulinti ir gebėti pritaikyti, atsižvelgiant į rinką, jos poreikius ir 

vidinę kompanijos kultūrą. 

 Vidinių ir išorinių inovacijų derinys turbūt yra lanksčiausias, o taip pat suteikiantis 

daugiausiai konkurencinių pranašumų. Gebėjimas inovuoti ir įsisavinti inovacijas ištobulintas 

tokiose didelėse kompanijose kaip Procter & Gamble, kuri, nors ir turi apie 4000 tūkstančius 

mokslininkų, taip pat naudojasi ir pritaiko inovacijas, sukurtas už jos laboratorijų ir tyrimo centrų 

ribų. Procter & Gamble yra geras pavyzdys, kaip šių dviejų inovavimo krypčių junginys sukuria 

pranašumą konkuruojant. 
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Paveikslas 26 Nanotechnologijų sektoriaus konkurencinių pranašumų lygio įvertinimas Lietuvos 

nanotechnologijų įmonėse 

 Kaip jau minėta, Lietuvoje veikiančios nanotechnologijų įmonės nepasižymi aukštu 

konkurencingumu. Anot ekspertų, sunku išskirti pagrindinius Lietuvos nanotechnologijų sektoriaus 

įmonių konkurencingumo pranašumus dėl sektoriaus dydžio. Taigi, nors ryškių konkurencinių 

pranašumų išskirti negalima, bandyta išskirti bendrus šio sektoriaus konkurencinius pranašumus ir 

išmatuoti jų lygį Lietuvos įmonėse. Vertinimas išreikštas žodžiais: “žemas”, “vidutinis” ir 

“aukštas”. Taigi, nors ir Lietuvoje atliekama nemažai mokslinių tyrimų, jų pritaikymas nėra dažnas. 

Didelė dalis atradimų taip ir lieka tyrimų laboratorijose, nors žinoma, kad nanotechnologijų 

pritaikymas yra labai platus ir tai yra vienas svarbiausių sektoriaus konkurencinių pranašumų. Kitas 

aspektas – parama įmonėms iš ES fondų ir verslo angelų. Nanotechnologijų sektorius yra laikomas 

perspektyvia sritimi, todėl jo plėtojimui skiriamas nemažas finansavimas, tai yra vienas iš 

konkurencinių privalumų, kuris palengvina naujų verslų kūrimąsi ir veiklos plėtimą. Nors šios 

paramos galimybės yra gerai žinomos, vis dėlto verslas nepilnai išnaudoja šią galimybę. 

Verslininkai taip pat neskiria daug dėmesio nišinio verslo plėtojimui, šiuo aspektu sektoriaus 

konkurencinis pranašumas nėra išnaudojamas. Tuo tarpu produktų/ paslaugų unikalumo ir 

technologinio pažangumo pranašumai Lietuvoje išnaudojami tik iš dalies, todėl vertinami 

vidutiniškai. Mokslininkų žinių ir kompetencijų išnaudojimo negalima objektyviai įvertinti. 

Galiausiai patentams, kaip konkurencingumą didinančiam veiksniui, skiriamas įvertinimas “žemas”, 

nes atradimai nanotechnologijų srityje per pastaruosius 5 metus nebuvo patentuojami arba buvo 

užpatentuoti vos keli, tačiau šis skaičius nėra reikšmingas.  

 

 

Vidutinis 

Žemas  

Nepakanka  

informacijos įvertinimui 

 

• Parama iš ES, verslo angelų; 

• Produktų/ paslaugų unikalumas; 

• Technologinis pažangumas. 
 

• Platus technologijų pritaikomumas; 

• Naujo nišinio verslo galimybės; 

• Patentai. 

• Mokslininkai 
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Verslo modelio svarba verslo plėtrai: Lietuvos oro linijų atvejis 

 
Oro linijų įmonė (angl. airline) – tai bendrovė teikianti oro transporto paslaugas keleiviams 

ir/arba oru gabenanti krovinius nuosavomis ar nuomojamomis oro transporto priemonėmis 

(lėktuvais, sraigtasparniais). Oro linijų bendrovės skiriasi viena nuo kitos dydžiu (pagal turimas 

transporto priemones), skrydžių paskirtimi (gabena siuntas, krovinius, keleivius), paslaugų teikimo 

gausa, taip pat jos visos gali būti kategorizuojamos į tarpkontinentines, kontinentines, regionines ar 

vietines pagal atliekamų skrydžių nuotolius. Bendradarbiaujančios oro linijų bendrovės dažnai 

sudaro aljansus (Oneworld, Star Aliance, Sky Team) (Belobab ir kt., 2009). 

Vadovaujantis Osterwalde ir Pigneur (2009) pateikiama verslo modelio struktūra ir jos 

elementais, galime pastebėti, kad egzistuojančius oro linijų bendrovių  verslo modelio struktūros, 

susideda iš šių elementų: vertės pasiūlymas, vartotojų segmentas, kanalų, ryšių palaikymo, 

partnerystės, pagrindinių išteklių pagrindinės veiklos, sąnaudų struktūros ir pajamų srautų. Įmonės, 

kalbant ir apie oro linijų bendroves, vertės pasiūlymo kūrimą geriausiai apibūdinti galima kaip 

paslaugos ir procesų visumą, kuri skirta vartotojų poreikiams tenkinti. 

Žemiau pristatomi egzistuojantys oro linijų verslo modeliai (German Aerospace Center, 

2008): 

 Tradicinės oro linijų bendrovės; 

 Mažų sąnaudų oro linijų bendrovės; 

 Atostogų kelionių oro linijų bendrovės; 

 Vietinių skrydžių oro linijų bendrovės; 

 Tradicinės krovinių pervežimo oro linijų bendrovės; 

 Siuntų gabenimo ir logistikos oro linijų bendrovės; 

 Hibridinės oro linijų bendrovės;  

 

Oro linijų bendrovių verslo modelio struktūros parengtos taip, kad padėtų išsiaiškinti ir 

parodyti elementų tarpusavio priklausomybę ir sąveiką, o kuriant naują vertę leistų išreikšti verslo 

logiką ir įmonės veiklos specifiką. Skirtingi žemiau aprašyti verslo modeliai, skiriasi vieni nuo kitų 

pagal tai į kurį Osterwalde ir Pigneur (2009) aprašytą elementą fokusuojasi stipriau. 

 

Tradicinės oro linijų bendrovės 

 

Tradicinės oro linijų bendrovės (angl. Full service network carriers) – oro linijos, kurių 

veikla orientuota į klientus, siekiant suteikti platų paslaugų, prieš skrydį ir skrydžio metu, spektrą, 

įskaitant skirtingas skrydžių klases, jungiamuosius skrydžius. Daugumos Europos Sąjungos 



177 

 

nacionalinių vežėjų yra pasirinkusios tokio tipo verslo modelį: „ Air France / KLM“, "Lufthansa", 

"British Airways", "Iberia", "Austrian Airlines", LOT ar "Scandinavian (SAS) (German Aerospace 

Center, 2008): 

Tradicinių oro linijų bendrovių verslo modelis susijęs su vartotoju ir tiksline rinka. 

Nustatyti, kas yra įmonės paslaugos vartotojas, gali būti sudėtinga. Tai susiję su įmonės asortimento 

ir jo techninių savybių vertinimu, rinkos tyrimų organizavimo galimybių ir marketingo komplekso 

formavimo ypatybių analize (Hesbroug ir Rosenbloom, 2010). 

Įprastinis tradicinės oro linijų bendrovės verslo modelis išsiskiria šiomis savybėmis, kurios 

pateikiamos 27 paveiksle.  

 

Paveikslas 27 Tradicinių oro linijų bendrovės verslo modelis 

Šaltinis: MARK  J.; PHILLIP J. Air carriers operations. Washington: Aviation suppies & 

Academics, 2010, p. 3-4.  Inc.. ISBN 978-1-56027-646-3. 

 

Lėktuvai 

•Skrydžiams naudojami skirtingų tipų lėktuvų modeliai 

•Bendrovės paprastai lėktuvą padalina į keletą klasių (pirmoji, verslo ir 
ekonominė ) 

Kainodara 

•Pelnas gaunamas už suteikiamas paslaugas ir nustatytas bilietų kainas 

•Bilieto kainą lemia tokie faktoriai kaip dienų, likusių iki skrydžio, skaičius, 
esamas reiso užpildymas, paklausos tai dienai prognozė, konkurentų tuo 
metu taikomos kainos, taip pat variacijos priklausomai nuo savaitės dienos ir 
laiko 

 

Skrydžiai 

 

•Platus geografinis tinklas: vietiniai, Europos ir pasauliniai skrydžiai (kai kurie 
mažesni vežėjai laikosi Europos), fokusuojasi namų valstybėje 

•Veiklos centrais pasirenkama sistema (angl. hub-and-spoke network), dažnai 
komplektuojamas pasirenkant necentralizuotus jungiamuosius skrydžius 

http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Verslo_modelis&action=edit&redlink=1
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Mažų sąnaudų oro linijų bendrovės 

 

Mažų sąnaudų (angl. low - cost airline) oro linijų bendrovė, kuri skraidina keleivius už 

santykinai mažesnę kainą, tačiau neteikdama daugelio tradicinių oro linijų bendrovių teikiamų 

paslaugų. Šis verslo modelis atsirado JAV, XX a. dešimtojo dešimtmečio pradžioje jis paplito 

Europoje, o vėliau – ir daugelyje kitų pasaulio regionų (Belobaba ir kt., 2009). 

Pastaruoju metu labai rimtomis tradicinių oro linijų bendrovių konkurentėmis tapo mažų 

sąnaudų oro linijų bendrovės. Oro linijų bendrovės mato skirtingus keleivius, su skirtingais 

poreikiais (verslo, atostogų kelionės). Būna ir taip, kad 100 keleivių lėktuve esantys keleiviai, gali 

mokėti skirtingą kainą. Kokiame dar versle tai galėtume pamatyti? Šiuo metu Europos aviacijos 

sektoriuje vyksta esminių pokyčių: rimtomis tradicinių oro linijų bendrovių konkurentėmis tapo 

mažų sąnaudų oro linijų bendrovės (Twentyman, 2012). 

Nagrinėjant verslo modelio vertės kūrimo tinklą, neapseinama be diskusijos apie sąnaudas. 

Mažos sąnaudos yra svarbios visoms oro linijoms. Mažų  sąnaudų bendrovės pripratino Europą prie 

mažų kainų ir nesvarbu, ar tai verslo keleivis, ar laisvalaikio keleivis ar įmonė pervežanti krovinius 

ar siuntas - visi nori mokėti mažiau. Siekdamos veikti konkurencingai bei pelningai, oro linijų 

bendrovės, turi pasirinkti tinkamą verslo modelį. Įprastinis mažų sąnaudų oro linijų bendrovės 

verslo modelis išsiskiria šiomis savybėmis, kurios pristatomos 28 paveiksle. 

http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Verslo_modelis&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/wiki/JAV
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Verslo_modelis&action=edit&redlink=1
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Paveikslas 28 Mažų sąnaudų oro linijų bendrovės verslo modelis 

Šaltinis: BELOBABA, P.; ODONI, A.; BARNHART, C. The global airline industry.  John Wiley 

& Sons, Ltd.: 2009,  p. 113-151. ISBN:978-0-470-74077-4. 

 

Atostogų/kelionių oro linijų bendrovės 

 

Atostogų/kelionių oro linijų bendrovės (angl. holiday or leisure carriers) koncentruojasi į 

turistinius maršrutus ir turistų skraidinimą. Ankščiau terminas užsakomųjų skrydžių bendrovė (angl. 

charter airline) buvo plačiai naudojamas norint apibūdinti šias oro linijas labiau kaip atostogų 

skrydžius vykdančią oro linijų bendrovę: kada bilietai klientams parduodami ne tiesiogiai į konkretų 

skrydį, o tiesiog skrydžio kaina įtraukiama į kelionių agentūros siūlomo kelionės paketo kainą. 

Šiandien daugelio atostogų/kelionių arba atostogų oro linijų bendrovių skrydžiai operuojami pagal 

įprastus tvarkaraščius, siūlant sezoninius pasiūlymus (German Aerospace Center, 2008). 

Lėktuvai 

•Naudojami tik vieno modelio lėktuvai , taip sumažinamos personalo mokymo 
ir lėktuvų  aptarnavimo išlaidos 

•Lėktuve tik viena keleivių klasė (nėra verslo arba pirmos klasės). Nėra 
keleiviams priskirtų vietų (taip keleiviai skatinami kuo greičiau ir anksčiau 
sulipti į lėktuvą) 

•Neteikiamas „nemokamas“ maitinimas skrydžio metu ir kitos papildomos 
paslaugos (tačiau jas galima įsigyti už papildomą mokestį) 

•Papildomų mokesčių „atsiejimas“ (reklamuojama "grynoji" skrydžio kaina, į 
kurią neįeina oro uosto mokestis ir kiti mokesčiai, kuriuos keleivis privalo 
sumokėti) 

Kainodara 

•Kuo lėktuvas daugiau  užpildytas – tuo bilietai brangesni ( skatina įsigyti bilietus 
kuo anksčiau) 

•Bilietai parduodami tiesiogiai internetu (nebelieka komisinių mokesčių kelionių 
agentams ar kompiuterizuotoms rezervavimo sistemoms) 

•Plačiai taikomas elektroninis bilietas, be popierinio bilieto veikianti sistema  

 

Skrydžiai 

 

•Skrydžių kryptis pasirenkamos į pigesnius, mažiau apkrautus (dažnai – 
regioninius arba nutolusius) oro uostus, skraidoma anksti ryte ir vėlai vakare, kai 
oro keliai mažiau apkrauti, o lėktuvo leidimosi mokesčiai – mažesni 

•Maršrutai paprasti, skatinantys tiesiogines keliones be sustojimo tranzito 
mazguose (maksimizuojamas lėktuvo panaudojimas, mažinami laiko nuostoliai 
dėl vėluojančių keleivių ar pamesto bagažo) 
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Atostogų/kelionių oro linijų bendrovės siekia pasiekti žemas sąnaudas, susikoncentravę į 

tiesioginius skydžius iš taško A į tašką B, naudojant vieno tipo lėktuvus, kur stengiamasi 

maksimaliai išnaudoti kuo daugiau sėdimų vietų. Nepaisant to  atostogų/kelionių bendrovės siūlo 

pilną turistinės klasės aptarnavimą lėktuve (maistas, gaivieji gėrimai, video ekranai, laikraščiai ir 

žurnalai, žaislai vaikams). Šių oro linijų pagrindinis išskirtinumas  - skrydžių tinklas ir pelno 

valdymas.  Pelno valdymas leidžia kontroliuoti kainos kreivę, paprastai pasirenkama vidutinė 

skrydžio kaina, atsižvelgiant ir į sezonines ar nukainuotas skrydžių bilietų kainas (Holloway, 1997). 

 

Vietinių skrydžių oro linijų bendrovės 

 

Vietinių skrydžių oro linijų bendrovės (angl. regional carriers), taip pat kartais dar 

vadinamos tarpmiestinėmis, paprastai naudoja mažesnius orlaivius (20-100 vietų) ir apsiriboja savo 

skrydžiu vykdymu pasirinktame regione. Nors kai kurios vietinių skrydžių oro linijų bendrovės 

veikia savarankiškai ir susitelkia, vykdant skrydžius necentralizuotose centruose tarp mažesnių oro 

uostų. Kitos bendrovės dirba kaip tarpmiestinės oro linijos, ir vykdo jungiamuosius skrydžius 

bendradarbiaudamos su partnerių bendrovėmis. Šio verslo modelio pagrindinis elementas 

partnerystė. Dėl partnerystės atsiranda įvairios veikos formos: bendros įmonės ar konsorciumai, 

strateginiai aljansai (Belobaba ir kt., 2009). 

Tipinis vietinės oro linijų bendrovės pavyzdys – Eurowings (Vokietija), kuri vykdo skydžius 

Lufthansa vardu iš Frankfurto ir Miuncheno bei papildomai necentralizuotus maršrutus iš kelių 

Vokietijos oro uostų.  Prancūzijoje, didžiausia regioninių skrydžių oro linijų bendrovė „Regional“ ir 

„Brit Air“, šios oro linijos -  dukterinės tradicinės oro linijų bendrovės „Air France“. Tai dažnas 

reiškinys, kai tradicinės oro linijos, kuria dukterines bendroves, orientuotas į regioninius skrydžius. 

Pagrindinė priežastis - pigus, patogus ir greitas būdas atsivežti savo klientus į oro bendrovės centrinį 

oro uostą, iš kurio paprastai vykdomi tolimi skrydžiai su dideliais orlaiviais (German Aerospace 

Center, 2008). 

 

Tradicinės krovinių pervežimo oro linijų bendrovės 

 

Tradicinės krovinių pervežimo oro linijų bendrovės (angl. traditional freight carriers) 

– specializuojasi  krovinių gabenimu lėktuvais. Svarbu paminėti, kad šios bendrovės skiriasi nuo 

siuntų gabenimo ir logistikos paslaugų oro linijų bendrovių (Fedex, TNT, UPS) (German Aerospace 

Center, 2008). 

Tradicinės krovinių pervežimo oro linijų bendrovės būna kelių tipų. Vienas iš jų - 

didžiųjų oro linijų bendrovių padaliniai (British Airways“, „Air France“ ir „Lufthansa“). Rinkoje 
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taip pat egzistuoja ir tik krovinių paslaugas siūlančios tradicinės krovinių pervežimo bendrovės 

skraidančios su vieno tipo lėktuvais. Viena tokių bendrovių yra Cargo Lux, skraidanti B747-400F  

lėktuvo tipais. Paprastai tokios bendrovės vykdo tarptautinius daugiakrypčius skrydžius. Pačios 

mažiausios krovinių perveržimo oro linijų bendrovės skraido su vienu arba keliais kroviniais 

lėktuvais, siūlydamos užsakomuosius (Charter) skrydžius (Air Cargo update, 2013). 

Tradicinės krovinių oro linijų bendrovės yra svarbi logistikos pramonės dalis, 

užtikrinanti patį greičiausią būdą pristatyti prekes dideliais atstumais. Tai ypač aktualu, gabenant 

brangias ir greitai gendančias prekes.  

 

Siuntų gabenimo ir logistikos oro linijų bendrovės 

Siuntų gabenimo ir logistikos oro linijų bendrovė (angl. integrator) teikia siuntų pristatymo 

paslaugas privatiems asmenims ir verslo klientams, tai yra išvystytas taip vadinamas “nuo durų iki 

durų“ verslo modelis, kai siunta ar krovinys pristatomas užsakovui naudojantis kelių ir oro 

transportu (German Aerospace Center, 2008). 

Šis verslo modelis koncertuojasi į skubias paslaugas (dokumentus ar mažesnes siuntas iki 

31,5 kg.), siekiant garantuoti pristatymą į bet kurį pasaulio tašką kuo skubiau, laiko ribose 

(dažniausiai per naktį), šios oro linijų bendrovės  vykdo veiklos centrais (angl. hub and spoke) 

paremtą sistemą, sudarytą iš pirminių ir antrinių centrų kiekviename pasaulio regione.  Kad 

užtikrinti pristatymą per naktį tarp svarbiausių regionų, naktiniai centrai yra lemiamas elementas šių 

oro linijų verslo modelyje. Pagrindiniai šio verslo modelio rinkos lyderiai: DHL, FedEx, TNT ir 

UPS (Tarry, 2012). 

 

Hibridinės oro linijų bendrovės 

 

Dinamiškoje ir nuolat augančioje aviacijos rinkoje, oro linijų bendrovėms iškyla įvairių 

iššūkių, kurie verčia ieškoti naujų verslo nišų ir keisti egzistuojantį verslo modelį. Tai ypatingai 

aktualu mažosioms oro linijų bendrovėms.  Kaip pavyzdys būtų “Air Berlin” oro linijos, kurios savo 

verslo modelį iš kelionių vežėjo performavo į hibridinį verslo modelį. Siekiant sumažinti 

priklausomybę nuo didžiausių Vokietijos kelionių organizatorių, „Air Berlin“ pradėjo prekiauti 

bilietais į siūlomus atostogų skrydžius. Siekdama augti ir tapti kuo mažiau priklausoma nuo  

sezoniškumo poilsinių kelionių rinkoje, oro linijų bendrovė įsteigė nuosavą „City shuttle“ (dabar 

vadinama „Euroshuttle“) įmonę, kuri siūlo žemų kainų skrydžių paketus iš įvairių Vokietijos oro 

uostų į pagrindinius oro uostus, kaip antai Londonas, Roma, Viena ir  Ciurichas. Kitaip nei mažų 

sąnaudų oro linijų bendrovės. „Air Berlin“ siūlo jungiamuosius skrydžius savo centriniuose (angl. 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Logistika
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hub) oro uostose Berlyne, Diuseldorfe, Nurnburge ir Maljorkoje, o taip pat ir  pilną paketą paslaugų, 

kaip maitinimas ir gėrimai, laikraščiai, priskirtos vietos, dažnų skrydžių paslaugos programą 

(German Aerospace Center, 2008). 

Kitas hibridinių oro linijų bendrovės modelis galėtų būti „airBaltic“. Būdamos nacionalinės 

Latvijos oro linijos, airBaltic siūlo skrydžius skirtingose klasėse, regioninius (Vilnius-Ryga, 

Talinas-Ryga) skrydžius, žemų sąnaudų skrydžius, taip pat siūlo tolimus skrydžius iš savo centrinio 

oro uosto Rygoje. Svarbu  paminėti, kad airBaltic 2010 metais gavo specialų „Budgies World Low 

Cost Airline Awards“ apdovanojimą už „airBaltic“, kaip hibridinės oro bendrovės, pasiekimus. 

Tarptautinė vertinimo komisija pripažino išskirtinius „airBaltic“ pasiekimus ir pareiškė, kad šis 

vežėjas brėžia naujas pasaulio oro linijų sektoriaus plėtros kryptis (Airbaltic, 2013). 

Kai kurios krovinių oro linijų bendrovės taip pat pradėjo vykdyti keleivių vežimo paslaugas, 

naudojant konvertuojamą „Quick Change“ orlaivius -  „TNT Airways“.  Kai kurios regioninės oro 

linijų bendrovės pasirinko mažų sąnaudų oro linijų bendrovių modelį, valdyti pelną ir  kainodarą. 

Kaip pavydžiai galėtų būti „Fly Be“ (Didžioji Britanija) ir „IntreSky“ (Austrija), šios kompanijos 

reklamuoja savo vietinių skydžių paslaugas, pabrėždamos žemas skrydžių kainas (FM (Arline fleet 

management): UBM Aviation September-October, 2012). 

 

Iššūkiai Europos Sąjungos aviacijos rinkoje 

 
Judėjimo laisvė – viena svarbiausių Europos Sąjungos  piliečių teisių ir esminis vidaus 

rinkos aspektas – yra būtina siekiant užtikrinti Europos Sąjungos ekonomikos konkurencingumą ir 

integraciją. Keliavimas – būtina naudojimosi teise laisvai judėti sąlyga (EUROPOS KOMISIJOS 

KOMUNIKATAS, 2012). 

Europos Sąjungos oro vežėjams, siekiant konkurencingai veikti išorės rinkose, reikšmės turi 

įvairių Europos Sąjungoje taikomų verslo modelių, kaip antai tradicinių ir mažų sąnaudų oro linijų 

bendrovių gyvybingumas. Europos aviacijos sektoriuje vyksta esminių pokyčių. Pastaruoju metu 

labai rimtomis tradicinių oro linijų bendrovių konkurentėmis tapo mažų sąnaudų oro linijų 

bendrovės. Jų pasiūla šiuo metu sudaro 40 %  ES vidaus siūlomo keleivių vietų skaičiaus pajėgumo 

ir manoma, kad ta dalis toliau smarkiai augs (AIRBUS. Delivering the Future: Global Market 

Forecast, 2011). 

Suprantama, kad tai daro didelį poveikį Europos Sąjungos tradicinių oro linijų bendrovių 

veiklai, rezultatams ir pelningumui. Mažomis kainomis skatindamos naują paklausą ir be jokių 

jungiamųjų skrydžių apribojimų teikdamos tiesioginių skrydžių paslaugas mažų sąnaudų arba kitaip 

pigių skrydžių bendrovės daug sėkmingiau už tradicines oro linijų bendroves išnaudojo dėl 
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liberalizavimo atsiradusias naujas rinkos laisves. Tačiau jos didžia dalimi apsiribojo trumpų ir 

vidutinių nuotolių skrydžiais. Pastaraisiais metais dėl pigių skrydžių ir greitaeigių traukinių 

bendrovių konkurencijos didžiosios Europos tradicinės oro linijų bendrovės patyrė rimtų nuostolių 

trumpų ir vidutinių skrydžių po Europą segmente. Tuos nuostolius iš dalies padengė tolimojo 

nuotolio skrydžiai, kurie yra pagrindinis tų oro vežėjų įplaukų šaltinis. Energinga į svarbiausias 

tolimojo nuotolio augančias rinkas nusitaikiusi Europos Sąjungos išorės politika aviacijos srityje 

galėtų Europos Sąjungos bendrovėms sukurti naujų komercinių verslo galimybių. Manoma, kad 

tarptautinių skrydžių sektoriuje tradicinių oro linijų bendrovėms ir toliau teks pagrindinis vaidmuo 

ir iki 2030 m. jos vykdys 74 % visų pasaulio skrydžių (AIRBUS. Delivering the Future: Global 

Market Forecast, 2011). 

Todėl jungiant Europą su kitomis pasaulio dalimis tradicinių oro linijų bendrovių reikšmė 

nemažės ir negalima tikėtis, kad pigių skrydžių bendrovės prie to proceso prisidės kuo nors daugiau 

nei tuo, kad skraidins į oro uostus, iš kur vykdomi tarpžemyniniai skrydžiai. Šiuo aspektu abu 

verslo modeliai galėtų plėtoti teigiamas sąveikas ir vienas prie kito priartėti (EUROPOS 

KOMISIJOS KOMUNIKATAS, 2012). 

 

Vidutinės ir ilgalaikės trukmės oro linijų verslo sektoriaus rinkos tendencijos 

 

Oro susisiekimas beveik tapo įgyta teise, kuri ES ir visame pasaulyje suvokiama kaip 

savaime suprantama. Galimybė susisiekti yra svarbi konkurencingumo sąlyga. Besivystančios 

ekonomikos šalių gyventojai puoselėja suprantamą troškimą keliauti dažniau ir praturtėjusiems 

sluoksniams palaipsniui žengiant į tas rinkas smarkiai didės tolesnis oro susisiekimo paklausos 

augimas. Tikimasi, kad iki 2030 m. vidurinė klasė pasaulyje pagausės beveik trigubai (nuo 1,8 mlrd. 

2010 m. iki 4,9 mlrd. 2030 m.), o Azijos ir Ramiojo vandenyno regione išaugs daugiau nei 

šešiskart. 

Nepaisant besitęsiančios ekonominės krizės, tikimasi, kad oro susisiekimas ilgalaikėje 

perspektyvoje kasmet augs maždaug 5% iki 2030 m., o tai reiškia sudėtinį padidėjimą daugiau nei 

150 %. Oro susisiekimo paklausą labiausiai skatina ekonominis augimas ir gerovė. Kadangi 2011–

2030 m. Europoje metinis augimas, manoma, sieks 1,9 %8, o palyginti Indijoje ir Kinijoje – 

atitinkamai 7,5 % ir 7,2 %, aviacijos augimas santykinai intensyviausiai vyks už Europos ribų; 

tikimasi, kad tarptautinio oro susisiekimo srautai ypač suintensyvės Azijoje ir ypač Artimuosiuose 

Rytuose. Per artimiausius 20 metų pusė pasaulio naujų skrydžių vyks į Azijos ir Ramiojo 

vandenyno regioną, iš jo arba jame; šis regionas pralenks pasaulyje skrydžių skaičiumi pirmaujančią 

JAV ir iki 2030 m. užims 38 % pasaulio rinkos. Dėl mažesnių už vidutinius augimo tempų 
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daugumoje regionų ES oro vežėjai rinkos pozicijas užleis ES nepriklausantiems oro vežėjams. 2003 

m. ES oro vežėjai pasaulyje užėmė 29 % viso tarpregioninio pajėgumo rinkos. Manoma, kad iki 

2025 m. ta dalis sumažės iki 20 %. Tokia tendencija reiškia, kad nesiimant veiksmų Europos oro 

vežėjai bus mažiau pajėgūs prisidėti prie Europos ekonomikos gerovės ir augimo (AIRBUS. 

Delivering the Future: Global Market Forecast, 2011). 

Tuo pat metu pasaulyje stiprėja ES nepriklausančių oro vežėjų pozicijos. Pavyzdžiui, 

tikimasi, kad skrydžių skaičius sparčiausiai augs Artimųjų Rytų regione ir iki 2030 m. to regiono 

oro vežėjams teks 11 % pasaulio skrydžių (2010 m. jie įvykdė 7 % skrydžių). Pasaulinis 

konkurencijos modelis smarkiai pasikeitė sustiprėjus Persijos įlankos oro vežėjams, kurie teikia 

vadinamąsias šeštosios laisvės paslaugas (jungia rinkas tarpžemyniniais maršrutais per savo 

didžiuosius mazgus), didina savo dalį rinkoje, masiškai investuodami į lėktuvus ir oro uostus 

agresyviai rodo ateities užmojus, sėkmingai naudojasi pasauliniu labai liberalių dvišalių oro 

susisiekimo susitarimų tinklu. Persijos įlankos regiono vyriausybės labai daug investavo į aviacijos 

infrastruktūrą ir aviaciją faktiškai pavertė strategine priemone, kuria stiprina savo regiono vaidmenį 

pasaulyje. Panašiai, tiesa, nuo kuklesnės pradžios išaugo Pietų Amerikos rinkos; Azijos oro vežėjai 

nuosekliai skatino augimą; ir JAV oro vežėjai toliau konsolidavo ir gerino konkurencingumą, nors 

šį procesą jiems palengvino kreditorių apsaugos teisės aktai (EUROPOS KOMISIJOS 

KOMUNIKATAS, 2012). 

 

Oro linijų verslo sektoriaus perspektyvos 

 

Pasaulinės aviacijos sektoriuje vyksta esminiai pokyčiai, o Europą ekonomikos nuosmukis 

palietė smarkiau nei daugelį kitų regionų. 2012 metų pabaigoje Europos Komisija pristatė 

tarptautiniam Europos Sąjungos aviacijos sektoriaus konkurencingumui didinti skirtą plataus 

užmojo pasiūlymų rinkinį, kuriame numatyta pradėti derybas su pagrindiniais partneriais ir taip 

pasinaudoti naujomis verslo galimybėmis sparčiai augančiose rinkose, kurti kovai su nesąžininga 

konkurencija skirtas naujas priemones ir investicijoms palankią reglamentavimo aplinką. Aviacijos 

sektoriaus indėlis į Europos ekonomiką – labai didelis: tai ir darbo vietos, ir prekybos galimybės, ir 

galimybė milijonams įmonių ir žmonių palaikyti ryšius su kitomis pasaulio šalimis. Tačiau Europos 

Sąjungos aviacijos sektoriaus, ypač tarptautinio oro susisiekimo bendrovių, konkurencingumui yra 

iškilęs didelis pavojus, nes šiuo metu sparčiausiai auga ne Europos rinkos. Europos aviacijos 

sektoriaus, t. y. ne tik oro susisiekimo bendrovių, bet ir visos aviacijos gamybos pramonės, oro 

uostų, skrydžių valdymo paslaugų teikėjų ir kitų paslaugų sektorių, augimas Europos Sąjungoje yra 
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sulėtėjęs, be to, tenka atlaikyti aršią tarptautinę konkurenciją. Europos Komisija siūlo imtis veiksmų 

trijose srityse: 

 

Nauji susitarimai su kaimyninėmis šalimis ir tarptautinėmis partnerėmis 

 

Kad ES aviacijos sektoriui būtų sudarytos geresnės sąlygos pasinaudoti verslo galimybėmis 

naujose rinkose, Europos Komisija siūlo: 

 sudaryti ES lygmens oro susisiekimo susitarimus su pagrindinėmis ir vis svarbesnėmis 

aviacijos partnerėmis, pvz. Kinija, Rusija, Persijos įlankos valstybėmis, Japonija, Indija ir  

priklausančiomis Pietryčių Azijos valstybėmis;  

 iki 2015 m. sudaryti Europos Sąjungos lygmens aviacijos susitarimus su kaimyninėmis 

šalimis, tokiomis kaip Ukraina, Azerbaidžanas, Tunisas, Turkija ir Egiptas. Kad šis procesas 

vyktų sparčiau, Europos Sąjungos valstybės narės turėtų Europos Komisijai suteikti bendrą 

įgaliojimą derėtis su likusiomis kaimyninėmis šalimis. 

Be to, oro eismo valdymo (įskaitant su ES SESAR programa susijusio bendradarbiavimo) ir 

saugos (įskaitant aviacijos gaminių sertifikavimo) srityse su pagrindiniais partneriais ir kitomis 

šalimis turėtų būti pasirašyti pramonės ir technologijų susitarimai (EUROPOS KOMISIJA, 2012). 

 

Sąžininga konkurencija 

 

Europos Sąjunga mano, kad  rinkų atvėrimas yra geriausias pagrindas plėtoti tarptautinius 

santykius aviacijos srityje, ir labai palankiai vertina konkurenciją. Tai viena iš pagrindinių išvadų, 

kurią galima padaryti vertinant Europos Sąjungos aviacijos vidaus rinkos veikimo sėkmę. Tačiau 

konkurencija turi būti atvira ir sąžininga. Siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją, Europos 

Komisija, siūlo parengti naujas ir veiksmingesnes Europos Sąjungos priemones Europos 

interesams apsaugoti nuo nesąžiningos veiklos. Kaip papildomą apsaugos priemonę Europos 

Komisija siūlo parengti (tikslingiausia – ES lygmeniu) standartines sąžiningos konkurencijos 

nuostatas, dėl kurių bus susitarta ir kurios bus įtrauktos į esamus dvišalius ES valstybių narių ir ne 

ES šalių oro susisiekimo paslaugų susitarimus (EUROPOS KOMISIJOS KOMUNIKATAS, 

2005). 

Investicijos  

 

Šalinti pasenusius nuosavybės teisių ir kontrolės apribojimus. Dėl nuosavybės teisių ir 

kontrolės apribojimų, kuriuos šiuo metu taiko dauguma šalių, vežėjai negali naudotis svarbiais 

naujo kapitalo šaltiniais. Siekiant liberalizuoti oro susisiekimo bendrovių nuosavybės teises bei 

kontrolę ir taip padėti oro susisiekimo bendrovėms konsoliduoti ir pritraukti būtinas investicijas, 
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atėjo metas šį klausimą spręsti ryžtingiau ir imtis ES ir JAV oro susisiekimo susitarime numatytų 

papildomų priemonių (Europos komisija, 2012). 

Aviacija yra nepaprastai svarbi Europos ekonomikai – ir pramonei, ir ES piliečiams. 

Aviacijos sektorius sukuria 5,1 mln. darbo vietų ir 365 mlrd. EUR, arba 2,4 %, Europos Sąjungos 

BVP, todėl jos poveikis ekonomikos augimui, užimtumui, turizmui, asmeniniams ryšiams, 

regioninei ir socialinei Sąjungos sanglaudai yra esminiai.  Pažymėtina, kad skaičiuojant atsižvelgta į 

didelį netiesioginį ir papildomą poveikį, kuris padidina aviacijos reikšmę ekonomikai (Aviation: 

Benefits Beyond Borders. Ataskaita, 2012). 

Kaip nurodyta 2011 m. Komisijos priimtoje Transporto baltojoje knygoje, aviacija yra ir bus 

svarbiausia Europą su kitomis pasaulio dalimis jungiančia transporto priemone. Per pastaruosius du 

dešimtmečius pašalinusi istorines kliūtis, ES pakeitė ir integravo suskaidytas nacionalines aviacijos 

rinkas į vieną bendrą didžiausią ir atviriausią regioninę aviacijos rinką pasaulyje (EUROPOS 

KOMISJOS KOMUNIKATAS, 2011). 

Recesija Europai smogė smarkiau nei kitiems regionams, įvairūs iššūkiai kelia grėsmę ypač 

jos tarptautinių oro vežėjų konkurencinei padėčiai. Siekiant įveikti tuos iššūkius ES aviacijos išorės 

politika turi būti iš esmės ir sparčiai pakeista: Europa turi išlaikyti stiprią ir konkurencingą aviacijos 

pramonę, kuri būtų svarbiausia ES su kitomis pasaulio dalimis jungiančio tinklo gija. Turi būti 

atsižvelgta į bendrąjį strateginį aviacijos vaidmenį (ypač į vaidmenį, kurį prisidėdami prie 

ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo atlieka ES oro vežėjai, oro uostai, gamintojai ir paslaugų 

teikėjai) ir didžiulį įnašą, kuriuo aviacija galėtų padėti įgyvendinti ES augimo strategiją „Europa 

2020“ ir atgaivinti Europos ekonomiką. Europos oro vežėjai stovi priešakinėse konkurencinės 

kovos linijose ir kovoja dėl išlikimo sunkioje tarptautinėje rinkoje, kuriai būdinga reguliavimo 

sistemų ir kultūrų įvairovė, patekimą į rinką ribojantys dvišaliai oro susisiekimo paslaugų 

susitarimai ir konkurencija, kurią trečiosiose šalyse dažnai iškraipo nesąžiningos subsidijos arba 

veiksmai, kaip antai skrydžių oro erdve suvaržymai (EUROPOS KOMISJOS KOMUNIKATAS, 

2011). 

Tyrimo rezultatai 

Anketinės apklausos rezultatai 

Surinkus ir išanalizavus respondentų atsakymus į anketoje pateiktus klausimus buvo 

išsiaiškinti apklaustųjų demografiniai bei socialiniai rodikliai, taip pat nustatyti poreikiai, lūkesčiai 

bei įgyta patirtis; identifikuoti esminiai kriterijai, renkantis oro linijų bendrovių paslaugas.  

Anketinėje apklausoje dalyvavo 51% moterų ir 49% vyrų. Didžiausios dalies (61%) 

apklaustųjų amžiaus grupė: 26 – 35 metų. Tai pagrinde aukštąjį išsilavinimą turintys žmonės (75%), 
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kurių didžioji dauguma (54%) yra samdomi darbuotojai/ valstybės tarnautojai ir jų mėnesinės 

pajamos viršija tris tūkstančius litų. 

Iš visų apklaustųjų net devyniasdešimt septyni procentai buvo bent vieną kartą pasinaudoję 

oro linijų bendrovių teikiamomis paslaugomis. Tai tikslinė grupė respondentų, kurių nuomonė 

leidžia formuoti tyrimo išvadas bei pasiūlymus. Svarbu paminėti, kad net trisdešimt vienas 

procentas (31%) besinaudojančių oro linijų paslaugomis daro tai daugiau negu tris kartus per metus 

(žiūrėti 29 pav.). 

  

Paveikslas 29 Oro linijų bendrovių paslaugomis naudojimosi dažnumas 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis respondentų duomenimis. 

 

Nagrinėjant pateiktus duomenis, paaiškėjo, kad daugiausiai oro linijų paslaugomis 

respondentai naudojasi, vykdami atostogauti. Verslo ir savaitgalių keliautojai atitinkamai užima 

antrą ir trečią vietas. Anketos duomenys atskleidė, kad net 16% visų atsakiusiųjų į klausimus 

naudojasi oro linijų bendrovių paslaugomis, siekdami aplankyti savo giminaičius, gyvenančius 

užsienyje (žiūrėti 4.2.4 pav.). To priežastį galima būtų įvardinti – gyventojų emigraciją. „2004 - 

2009 m. vidutiniškai per metus iš Lietuvos emigruodavo 16 tūkst. žmonių. 2010 ir 2011 m. šis 

skaičius gerokai išaugo – 2010 m. išvykimą deklaravo 83 tūkst. migrantų, o 2011 m. – 54 tūkst 

(Europos migracijos tinklas, 2013). 
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Paveikslas 30 Oro linijų paslaugomis naudojimosi priežastys 

Šaltinis: sudaryta autoriaus, remiantis respondentų duomenimis. 

 

Anketinėje apklausoje, respondentams pateikti 9-15 klausimai, skirti išsiaiškinti, kokie 

veiksniai daro įtaką respondentų apsisprendimui naudotis vienos ar kitos oro linijų bendrovės 

paslaugomis. Išanalizavus anketos duomenis, apklaustieji kurie buvo įvardinti kaip „dirbantys 

užsienyje“ bei „besinaudojantys siuntų gabenimo oro paslaugomis“, dėl per mažo atsakiusiųjų 

respondentų procento, nebuvo analizuoti. Šių respondentų atsakymų duomenys  nepateikiami. 

„Keliaujantiems atostogauti“ svarbiausiu kriterijumi tampa kelionės kaina. Pažymėtina, kad 

„kaina“ svarbiausiu kriterijumi buvo įvardinta visuose segmentuose išskyrus „Verslo keliautojus“. 

Kaina yra esminis oro linijų paslaugomis besinaudojančių respondentų elementas, tai kriterijus, 

kuris vartotojui leidžia pasirinkti ne tik oro linijų bendrovę, bet transporto priemonę apskritai. 

Reikia pažymėti, kad oro linijos yra pati saugiausia ir greičiausia susisiekimo priemonė, bet dažnais 

atvejais didelė šios paslaugos kaina nulemia žmogaus pasirinkimą keliauti traukiniais, mašinomis, 

autobusais ar laivais. Kaina – tai kriterijus kuris nulemia oro linijų bendrovių veiklos rezultatus. Oro 

linijų bendrovės nesugebančios teikti paslaugų konkurencingomis kainomis – praranda klientus ir 
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tai sąlygoja prastus veiklos rezultatus. Oro linijų bendrovės surenkančios per mažai pajamų dėl 

pernelyg konkurencingų kainų žlunga. 

Šiuo metu aviacijos industrija išgyvena tikrą permainų etapą, vyksta įvairaus lygio 

kompanijų susijungimai, mažų sąnaudų oro linijos bendrovės sėkmingai didina savo rinkos dalį, 

siūlydamos patrauklias kainas vartotojams. 31 pav. pristatomi respondentų atsakymai, kurie tik 

patvirtina į kainą orientuotų bei mažų sąnaudų verslo modelį pritaikiusių oro linijų populiarumą 

Baltijos šalyse. 

 

Paveikslas 31 Populiariausia oro linijų bendrovė 

Šaltinis: sudaryta autoriaus, remiantis respondentų duomenimis. 

 

Nagrinėjant skrydžio tvarkaraščio bei trukmės įtaką, renkantis oro linijų bendrovę, buvo 

pastebėta, kad šis kriterijus turi didžiausią poveikį „Verslo keliautojams“. Gilinantis į to priežastis, 

iškyla vienintelė išvada – „Verslo keliautojams“, skrendantiems į svarbius verslo susitikimus atlikti 

konkrečias užduotis, svarbiausia yra laikas. Skrisdami tiesioginiu reisu bei tą pačią dieną, jie sutinka 

mokėti brangiau už oro linijų bendrovių teikiamas paslaugas. Dažnais atvejais „Verslo keliautojai“ 

sutaupo atstovaujamos įmonės išlaidas skirtas dienpinigiams, nakvynpinigiams ir, svarbiausia, 
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pinigus skirtus tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti. Taigi skrydžio tvarkaraštis bei trukmė yra 

svarbiausias kriterijus „Verslo keliautojams“. 

Tyrime, analizuojant pateiktus duomenis, išaiškėjo, kad oro linijų paslaugomis 

besinaudojantiems respondentams po kainos ir skrydžio tvarkaraščio bei trukmės ne mažiau svarbiu 

kriterijumi tampa tiesioginio skrydžio bei skrydžio krypčių pasirinkimas. Abu šie segmentai yra 

vidutiniškai svarbūs visų tipų keliautojams. Kaip mažiausiai veikiančius faktorius, oro linijų 

paslaugomis besinaudojantys apklaustieji nurodė: skrydžio paslaugos įsigijimo būdą, oro linijų 

bendrovės žinomumą bei nemokamas paslaugas.  

Apibendrinant gyventojų apklausos rezultatus, galima daryti išvadą, kad šiuo metu 

didžiausią pasisekimą ir geriausius rezultatus demonstruoja mažų sąnaudų oro linijų bendrovės, 

didžiausią svarbą skiriančios skrydžio paslaugos kainai. Mažų sąnaudų oro linijų bendrovių 

paslaugomis dėl patrauklių kainų, plataus jungiamųjų skrydžių pasirinkimo aktyviai naudojasi 

savaitgalių keliautojai. Žemos paslaugų kainos bei patrauklūs tiesioginiai skrydžiai paskatino 

naudotis mažų sąnaudų oro linijų bendrovių paslaugomis ir didžiausią vartotojų segmentą – 

atostogų keliautojus, kurie imasi patys organizuoti skrydžių maršrutus, o dėl riboto susisiekimo su 

pagrindiniais ES oro uostais pigių skrydžių paslaugomis tenka naudotis ir verslo keliautojams. Dėl 

aukščiau įvardintų priežasčių, šiuo metu Baltijos regione didžiausio pasisekimo susilaukė mažų 

sąnaudų verslo modelį pasirinkusios oro linijų bendrovės. 

 

Kokybinio ekspertinio interviu rezultatai 

Ekspertinio interviu rezultatai pateikiami sekančia schema: verslo modeliai ->verslo 

modelių taikymas ES rinkoje ->ES rinkoje taikomų verslo modelių konkurenciniai pranašumai bei 

pagrindiniai įtaką darantys faktoriai -> Baltijos šalyse veikiančios oro linijos ir jų taikomi verslo 

modeliai ->pagrindiniai faktoriai nulemiantys Baltijos šalyse veikiančių oro linijų bendrovių 

rezultatus -> pateikta ekspertų nuomonė apie esmines sąlygas reikalingas sėkmingai oro linijų 

bendrovės veiklai vykdyti Baltijos šalyse. 

Atsakydami į pirmąjį klausimą ekspertai išvardino tokius oro linijų bendrovių verslo 

modelius kaip: mažų sąnaudų, tradicinis, vietinių skrydžių, atostogų kelionių, siuntų gabenimo bei 

hibridinį, neįvardindami tik tradicinio krovinių pervežimo verslo modelio, kadangi mano, jog tai yra 

neatsiejama nuo tradicinės oro linijų bendrovės vykdomos veiklos. 

Nagrinėjant sėkmingiausiai ES rinkoje veikiančių oro linijų bendrovių verslo modelių 

priežastis, ekspertai įvardino du esminius faktorius: valstybės požiūrį į oro linijų bendroves bei 

valstybės demografinius, socialinius ir ekonominius rodiklius. Turtinga valstybė, kuri palaiko 

tiesiogines užsienio investicijas bei atvykstamąjį turizmą, supranta, kad oro linijų bendrovė yra 
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šalies vizitinė kortelė, kuriai, esant reikalui, suteikiama parama. Ekspertai vieningai pritaria 

nuomonei, kad be valstybinės paramos Baltijos šalyse, dėl per mažo gyventojų skaičiaus, bei žemų 

socialinių ir ekonominių rodiklių, oro linijų bendrovė neišgyvens ir nemato tokio verslo modelio, 

kuris galėtų be papildomo finansavimo šaltinio sėkmingai veikti ir konkuruoti šiame regione. 

Nagrinėjant šiuo metu ES aviacijos srityje vykstančius pokyčius bei tendencijas, ekspertai 

įvardino tris pagrindines kryptis: 

 Tradicinės oro linijų bendrovės išgyvena sunkumus ir todėl jungiasi į sąjungas, kai kurios 

koreguoja savo verslo modelius, pasiūlydamos klientams regioninius bei mažų sąnaudų 

skrydžius. Tarp tokių bendrovių patenka „Lufthansa“, „Air France“, „British Airways“ ir kt.; 

 Mažos oro linijų bendrovės, turinčios tik keletą lėktuvų, nepasiekiančios masto ekonomijos 

bei nesulaukiančios valstybės paramos – stabdo veiklą. Ekspertai kaip tokius pavyzdžius 

paminėjo Lietuvoje per pastarąjį penkmetį veiklą sustabdžiusias oro linijų bendroves – 

„FlyLal“, „Star 1“ bei „Aurelą“; 

 Šiuo metu ES rinkoje sėkminga ir pelninga veikla gali pasigirti tik mažų sąnaudų oro linijų 

bendrovių verslo modelį pasirinkusios bendrovės, tokios kaip „Ryanair“, „EasyJet“, 

„Vueling“. 

Analizuojant faktorius, turinčius didžiausią įtaką ES oro linijų bendrovių veiklai, ekspertai 

įvardino pastarojo penkmečio ekonominį regiono nuosmukį, kuris sąlygojo vartotojų pajamų lygį, 

dirbančių žmonių emigracijos kryptis bei sunkią valstybių ekonominę situaciją. Apklaustieji nurodė 

aiškią sąsają tarp sėkmingai veiklą vykdančių mažų sąnaudų oro linijų bendrovių bei ekonominio 

sunkmečio. Pasak jų, sumažėjusios gyventojų pajamos, atsiradęs poreikis taupyti bei siekis ieškoti 

geresnių gyvenimo sąlygų užsienyje paveikė žmonių pasirinkimą naudotis žemų sąnaudų oro linijų 

bendrovių paslaugomis. Šios tendencijos paveikė ir Baltijos šalių oro linijų bendrovių veiklą. 

„AirBaltic“, gaunanti valstybinę paramą, bei „Ryanair“, su „Wizzair“ pasiūliusios žemiausią 

skrydžių kainą bei populiariausius kelionės maršrutus, privertė sustabdyti Lietuvoje veikusių ir 

nepasiruošusių konkurencinei kovai oro linijų bendrovių veiklą.  

Pasak ekspertų, nepriklausomai nuo pasirinkto verslo modelio, ES veikiančios oro linijų 

bendrovės, siekdamos konkuruoti ir sėkmingai vystyti savo veiklą, turi nedelsdamos prisitaikyti prie 

nuolat kintančių vartotojų poreikių. Kaip pagirtini pavyzdžiai įvardindami „Lufthansa“ bei 

„Ryanair“ bendrovės. Pirmoji, kad ir būdama sėkminga tradicinė oro linijų bendrovė, siekdama 

plėsti savo paslaugų spektrą, įkūrė dukterinę įmonę, kuri vykdys veiklą, remdamasi mažų sąnaudų  

verslo modeliu; antroji, būdama sėkminga mažų sąnaudų oro linijų bendrovė nuolatos ieško būdų 

optimizuoti savo kaštus, nors ir taip jau būdami žemiausių kaštų lyderiai. 
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Atsižvelgiant į Baltijos šalių aviacijos rinkos dydį, ekspertai skeptiškai įvertino regiono oro 

linijų bendrovių veiklos perspektyvas. Atliekant apklausą, buvo paminėta, kad valstybės parama yra 

vienintelis kriterijus, galintis padėti vystyti oro linijų bendrovių veiklą tokioje mažoje rinkoje kaip 

Baltijos šalys. 

Kalbant apie Baltijos šalyse veikiančių oro linijų bendrovių taikomus verslo modelius, 

ekspertai įvardino šiuos: hibridinis, kurį naudoja „airBaltic“ bendrovė, tradicinis, kurį pasirinko 

„Estonian Air“  ir kelionių atostogų vežėjo verslo modelį taikanti „Small Planet Airlines“ oro linijų 

bendrovė. Tarp jų, ekspertai išskyrė „air Baltic“, kaip sėkmingiausiai veiklą vykdančią bendrovę ir 

to priežastį nurodydami valstybės paramą. Svarbu pažymėti, kad dėl „airBaltic“ gaunamos 

valstybinės paramos, latvių oro linija ėmė siūlyti itin mažas skrydžių kainas, to pasekoje, 

nesugebėdama pasiūlyti konkurencingų paslaugų, 2009 metais bankrutavo Lietuvos oro linijų 

bendrovė – „FlyLal“. Po „FlyLal“ bankroto, Lietuvoje iki šiol neatsirado, reguliariuosius skrydžius 

organizuojanti oro linijų bendrovė. Tai sąlygojo didelius praradimus verslo keliautojų segmente bei 

leido užimti itin tvirtas pozicijas mažų sąnaudų oro linijų bendrovėms. Nors pervežamų keleivių 

srautai Vilniaus oro uoste ir auga, tačiau iki šiol yra pasigendama skrydžių krypčių į pagrindinius 

ES oro uostus. Verslo keliautojai, kurie sudaro apie trečdalį visų keleivių, yra priversti naudotis arba 

žemų sąnaudų oro linijų bendrovių paslaugomis arba yra priversti skristi su persėdimais. Daugeliu 

atveju tai yra nepriimtina stambių įmonių vadovams ar savininkams ir tai be abejonės mažina 

tiesiogines užsienio investicijas Lietuvoje. 

Apklausos metu ekspertai įvardino septynis veiksnius, kurie pasak jų labiausiai veikia 

Baltijos šalių oro linijų bendrovių veiklą: valstybinė parama – šiais laikais ES rinkoje, neįmanoma 

be valstybinės paramos vystyti tradicinių oro linijų verslo modelį, kuris paremtas pilnu paslaugų 

paketu ir skrydžiais geriausiu metu į pagrindinius ES oro uostus, kas yra svarbiausia verslo 

keliautojams, kurie sudaro reikšmingą rinkos dalį; gyventojų pajamos – nuo pat aviacijos industrijos 

įsikūrimo, skrydžių paslaugos buvo laikomos prabangos preke ir tik atsiradus mažų sąnaudų oro 

linijų bendrovėms, asmenys kurių pajamos žemiau rinkos vidurkio, galėjo sau leisti pradėti 

skraidyti, ši tendencija aiškiai pastebima Baltijos šalyse, kur didžiausią rinkos dalį užima mažų 

sąnaudų oro linijų bendrovės; Tiesioginės užsienio investicijos Baltijos šalyse – tai kriterijus, 

užtikrinantis verslo keliautojų srautus, o pastarieji yra pelningiausi oro linijų bendrovių keleiviai; 

atvykstamasis bei išvykstamasis turizmas – kriterijus, kuris veikia ne tik pagrindinius keliautojų 

srautus bei ir šalies prestižo lygį; tarptautiniai renginiai – trumpuoju periodu galintis pritraukti 

didelius keliautojų srautus; atvirų sienų ES politika – leidžianti žmonėms nevaržomai keliauti, ir tai 

pasitarnavo sparčiam mažų sąnaudų oro linijų bendrovių augimui; emigracija – paskutinis ekspertų 
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įvardintas kriterijus, kurio pasėkoje Baltijos šalyse oro linijų bendrovių paslaugomis naudojasi virš 

šimto tūkstančių keleivių per metus. 

Apibendrinant ekspertinės apklausos rezultatus dėl galimybės sėkmingai vystyti Baltijos 

šalyse oro linijų bendrovę, apklaustieji laikėsi vieningos nuomonės. Jų manymu, sėkmingai vystyti 

oro linijų bendrovę būtų galima tik įgyvendinant, žemiau išvardintas aplinkybes bei sąlygas: 

 Tai turėtų būti vieninga visų trijų šalių oro linijų bendrovė, kurios veikla būtų bent dalinai 

subsidijuojama visų valstybių iš anksto sutartomis dalimis; 

 Tokia oro linijų bendrovė, pasinaudojant esama infrastruktūra, turėtų vieną centrinį oro uostą 

Rygoje bei du regioninius Vilniuje bei Taline. Keleiviai, skrendantys iš regioninių oro uostų 

mažiau populiariomis kryptimis būtų nukreipiami centralizuotai per Rygos oro uostą. 

Didžiausią užimtumą užtikrinančios skrydžių kryptys būtų vykdomos tiesioginiais reisais iš 

visų oro uostų;  

 Atsižvelgiant į regiono specifiką (mažai gyventojų, nutolęs nuo pagrindinių traukos centrų, 

maža pasiūla skirtingiems oro linijų bendrovių produktams) bei sėkmingus ES rinkos 

pavyzdžius būtų pagrįsta oro linijų bendrovei, pritaikant hibridinį verslo modelį, kurį šiuo 

metu kaip tik ir bandoma įgyvendinti airBaltic kompanijoje. Pritaikius hibridinį verslo 

modelį, būtų patenkinti tiek verslo, tiek atostogų, tiek savaitgalio bei kitų tipų keliautojų 

interesai. Įvairus lėktuvų parkas leistų lanksčiai adaptuoti skrydžių maršrutus bei 

tvarkaraščius.  

Atkreiptinas dėmesys, kad ekspertų siūlomos sąlygos sėkmingai oro linijų bendrovei vystyti, 

jų pačių nuomone yra sunkiai arba beveik neįgyvendinama ir pagrindinė to priežastis – 

nesusikalbėjimas ir bendrų strateginių planų neturėjimas tarpvalstybiniame lygmenyje, bei 

nelankstus požiūris į privataus kapitalo pritraukimą strateginio lygio projektuose. 

 

Baltijos šalių oro linijų bendrovės, veiklos rezultatai bei jų analizė 

Trečiajame tyrimo etape  nagrinėjama, Baltijos šalių oro transporto pervežimų rinkos 

pokyčiai laike, lyginant su regiono parametrais. Stebima, kaip kito keleivių pervežimai 2010 m., 

2011 m. ir 2012 metais. 

Praktiniam tyrimui pasirinktos Baltijos šalių oro transporto pervežimų rinkoje veikiančių oro 

linijų bendrovių patirtis. Tyrimas atliekamas, remiantis viešai prieinamų antrinių duomenų analize, 

kurios tikslas – išanalizuoti ir suprasti istorinius oro linijų bendrovių veiklos rezultatus Lietuvoje, 

Latvijoje bei Estijoje. Tyrimui pasirinktos šios oro linijų bendrovės: Lietuvos „Small Planet 

Airlines“, Latvijos „airBaltic“ ir Estijos „Estonian Air“. Tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti, 

kaip pasirinktas anksčiau minėtų oro linijų bendrovių verslo modelis paveikė jų veiklos rezultatus.  
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Baltijos šalių oro linijų bendrovių palyginimas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje Nr. 15. 

 

Lentelė 15 Baltijos šalių oro linijų bendrovių veiklos rezultatai 

  

 
 

 

 

Verslo modelis Atostogų/kelionių Hibridinis 
Tradicinė oro linijų 

bendrovė 

Namų oro uostas 

 

Vilnius 

 

Ryga Talinas 

Metai 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Nuosavybės 

forma 
Privataus kapitalo įmonė Valstybinė įmonė Valstybinė įmonė 

Veiklos rodikliai 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Apyvarta EUR 

mln. 
49 69 57 292 327 326 68 76 91 

Pelnas/Nuostolis 

EUR mln. 
0,5 -1 n/d -52 -121 -27 -3 -17 -49 

Keleivių skaičius 

pervežtas oro 

linijos mln. 

0,397 0,630 n/d 3,206 3,351 

 

3,089 

 

0,582 0,678 

 

0,887 

 

Tendencijos 

Dėl prastų veiklos 

rezultatų oro linijų 

bendrovė 2013 metų 

balandžio mėn. buvo 

parduota įmonės 

vadovybei. Naujieji 

savininkai siekdami 

taupyti operacines 

bendrovės išlaidas 

planuoja pakeisti senus 

Boeing lėktuvus į 

naujesnius Airbus. 

 

Dėl finansinių sunkumų 

bendrovės vadovybė 

aktyviai ieško privataus 

kapitalo investuotojo. 

Lygiagrečiai bendrovė 

ėmėsi aktyvių 

restruktūrizavimo ir 

kaštų taupymo 

priemonių. 

Po ypatingai prastų 

2012 metų rezultatų  

bendrovės kreipėsi į 

valstybę finansinės 

paramos, kuri 

reikalinga vykdyti 

suplanuotą 

restruktūrizavimo 

procesą, Įmonė bando 

kopijuoti airBaltic 

verslo modelį ir tikisi 

iki 2015 metų pradėti 

dirbti pelningai. 

Šaltinis: sudaryta autoriaus, remiantis (AirBaltic, EstonianAir ir Avia Solution Group, 

2013). 

 

Atostogų/ kelionių verslo modelį pasirinkusi oro transporto įmonė „Small Planet Airlines“ - įkurta 

2008 m., uždara akcinė bendrovė, kurios akcijų paketą iki 2013 metų kovo mėnesio valdė didžiausia 

Lietuvoje aviacijos paslaugų įmonė UAB „Avia Solution Group“. 2013 metų kovo mėn. įmonė 

buvo išpirkta įmonės vadovybės.  
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„Small Planet Airlines“ yra europinis atostoginių krypčių oro vežėjas, šiuo metu vykdantis 

veiklą penkiose rinkose: Lietuvoje, Lenkijoje, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje ir Italijoje. 

Įmonės pagrindinė būstinė yra Lietuvoje. Veikla valdoma iš Lietuvos. 

Hibridinį verslo modelį taikantis Latvijos oro vežėjas „airBaltic Corporation“ („Air 

Baltic“) - akcinė bendrovė, įsteigta 1995 metais, pagrindinis akcininkas Latvijos vyriausybė turinti 

99.8 proc. akcijų (2011 m. pabaigoje padidinusi savo akcijų paketą iki 99,8 proc. Latvijos 

Vyriausybė patvirtina „airBaltic“ plėtros planą ir investuoja 57,6 milijonus Latvijos Latų). Oro 

vežėjas pasirinkęs hibridinį oro linijų verslo modelį, derina tradicinių oro linijų geros praktikos ir 

pigių vežėjų tradicijas. 2008 metais „airBaltic“ pakeitė savo kaip vežėjo iš vietos į vietą veiklos 

modelį į oro linijų tinklą, kuriame Ryga tapo Rytus ir Vakarus jungiančiu mazgu. Po šio pakeitimo 

žymiai pagerėjo bendrovės vežimo ir finansiniai rodikliai, įskaitant 2009 m. 30 proc. išaugusį 

keleivių, išvykstančių iš Rygos oro uosto, skaičių. Šiuo metu „airBaltic“ siūlo daugiau kaip 50 

skrydžių krypčių. Iš bet kurios iš minėtų sostinių per Rygos šiaurinį tranzito mazgą „airBaltic“ siūlo 

patogų susisiekimą su visu savo tinklu, apimančiu Europą, Skandinaviją, Rusiją, NVS šalis ir 

Vidurio Rytus (AirBaltic, 2013). 

2012 metais “airBaltic” skraidino beveik 3,08 milijono keleivių, tai beveik 8 proc. mažiau 

keleivių, lyginant su 2011 metais. Nors nuo 2010 metų buvo stebimas beveik 5 proc. augimas. Oro 

linijų bendrovė „airBaltic“ 2011 metais skraidino 3,3 milijono keleivių (beveik 4,5 proc. daugiau 

nei praėjusiais metais). 2010 metais „airBaltic“ pervėžė virš 3 milijonų keleivių, pirmą kartą 

aviakompanijos istorijoje metinis keleivių skaičius viršijo 3 milijonus (AirBaltic, 2013). 

Hibridinį oro linijų bendrovės verslo modelį pasirinkusi Latvijos įmonė „airBaltic“, 

paskelbus 2012 m. rezultatus, patikino, kad sėkmingus rezultatus lėmė pasirinkta verslo keitimo  

programa „AirBaltic ReShape“ („AirBaltic“ keitimasis). Oro linijų bendrovė paskelbė verslo 

keitimo planą „airBaltic ReShape“, kuriuo siekia sugrąžinti oro bendrovės pelningumą ir užtikrinti 

tvarią plėtrą ateityje Rygoje, per kurią sujungia Baltijos regioną su Europos, Viduriniųjų Rytų ir 

Rusijos/NVS šalių miestais. „airBaltic ReShape“ apibrėžia vežėjo būsimą plėtrą, įskaitant lėktuvų 

parko modernizavimą, išlaidų optimizavimą, veiklos efektyvumą, pajamų didinimą ir skrydžių 

tinklo pagerinimus. Įgyvendindama naują planą, „airBaltic“ per 2012-2016 metus ketina pasiekti 

330 milijonų latų (apie 1,632 mlrd. litų) augimą. Pagal „airBaltic ReShape“ programą, oro bendrovė 

turėtų tapti pelninga 2014 metais. 

Tradicinį verslo modelį pasirinkusi, Estijos oro linijų bendrovė “Estonian Air” -  įsteigta 

1991 metais. 90 proc. „Estonian Air“ akcijų valdo valstybė, 10 proc. – Skandinavijos 

aviakompanijai SAS. Estijos skrydžių bendrovė „Estonian Air“ iš Talino skraidina į Stokholmą, 
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Kopenhagą, Amsterdamą, Briuselį, Oslą, Maskvą, Sankt Peterburgą, Kijevą, Vilnių, Trondheimą, 

Vieną. Oro linijų bendrovės namų uostas yra Talino oro uostas. 2012 metais įmonė skraidino 887 

600 keleivių – 30,9 proc. daugiau nei 2011 metais. 2011 metais “Estonian air“ skraidino 678 119 

keleivių,16,5 proc. augimas lyginant su 2010 metais - pervežta 582 323 keleivių. Tačiau auganti 

keleivių pervežimo tendencija teigiamos įtakos įmonės veiklos rezultatams nepadarė. Nuo  2009 m. 

„Estonian Air“ yra sulaukusi  57 mln. EUR kapitalo injekcijų ir 25 mln. EUR trumpalaikių paskolų.  

Vykdydama restruktūrizaciją, Estijos vyriausybė nusprendė padidinti 2012 m. gruodį bendrovei 

suteiktą 8,3 mln. EUR paskolą iki 16,6 mln. EUR. 2012 metais Estijos skrydžių bendrovė „Estonian 

Air“ pranešė patyrusi 49,2 mln. eurų grynąjį nuostolį. Nors 2012 metais „Estonian Air“ keleivių 

aptarnavo daugiausiai per metus nuo veiklos pradžios – 887 600 žmonių, 30,9 proc. daugiau nei 

2011 metais. Didelę dalį įmonės akcijų valdo valstybė. Šiuo metu bendrovė įgyvendina naują verslo 

modelį, tikintis padidinti darbo efektyvumą, kas leistų sutelkti dėmesį į pelningus maršrutus. Nuo 

2011 m. įmonės pajamos padidėjo nuo 76,1 mln. eurų iki 91,5 mln. eurų, tačiau pajamų dalis iš oro 

eismo srautų pertvarkymo siekiant sumažinti tam tikrų maršrutų apkrovą sukėlė nusivylimą. Įmonė 

patyrė 35,8 mln. eurų veiklos nuostolių (EstonianAir, 2013). 

Apžvelgus visų trijų oro linijų bendrovių rezultatus pastebėtina, kad nepriklausomai nuo oro 

linijų taikomo verslo modelio visos trys bendrovės paskutiniuosius tris metus dirbo nuostolingai. 

Norint ir toliau tęsti vykdomą veiklą, įmonės privalo užtikrinti finansinės paramos šaltinius bei 

lygiagrečiai vykdyti veiklos restruktūrizavimo procesus, siekiant sukurti optimalią veiklos struktūrą, 

kuris leis įmonėms dirbti pelningai. 

Inovacijų vaidmuo mados industrijoje 
 

Mada apima drabužių, avalynės, aksesuarų, makiažo, baldų, interjero sritis. Šiuolaikinė 

mada yra apimanti ne tik gyvenimo būdą, kūrybą, technologijas, palaikančias industrijas, bet yra ir 

komunikacijos forma, besireiškianti per prekės ženklų kūrimą, mados krypčių formavimąsi, 

integraciją su kitomis komunikacinėmis raiškomis bei vartojimą. Mada tradiciškai išgyvena uždarą 

ciklą – gyvuoja nuo kūrėjo sumanymo iki vartotojo pasirinkimo, tačiau šiandienos mada pereina į 

sudėtingą mados kūrimo, vartojimo, prisirišimo, įsitraukimo, gamybos ir komunikacijos ciklą. 

Postmoderniojoje epochoje šis ciklas iš tradicinės mados gamybos per fabrikinę gamybą įgavo 

mados industrijos statusą (Wiglei, 2011). 

Mados industrija – kūrybinių ir kultūrinių industrijų sričių dalis, sąveikaujanti su daugybe 

kitų ekonomikos sektorių veiklos vykdytojais, kurios produktai priskiriami funkciniams kūriniams: 
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tai plati vartotojų paklausos valdoma ir į paslaugas orientuota industrijos sritis. Jos produktai – 

įgyjami ne tik kaip prekės, bet ir teikiantys individualias paslaugas. Funkcinių kūrinių grupė įprastai 

dalijama į kelis atskirus pogrupius, vienas jų, apimantis dizaino sritį. Mados sąvoka, kai yra 

vartojama plačiąja prasme priskiriama jam, nors ji taip pat labai artimai susijusi su kitu, kūrybinės 

paslaugos pogrupiu. Mada – fenomenas, kuriuo vartotojas provokuojamas nuolatiniam dalyvavimui 

pirkimo procese, tai svarbus ekonomikos augimo skatinimo veiksnys, galintis tapti pavyzdžiu 

vartotojišką nuosmukį išgyvenančioms industrijoms, kuriose žmogaus kūrybinis pradas 

išnaudojamas tik iš dalies, daugiau pasitikint kiekybe nei kokybe, ignoruojant funkcinį 

novatoriškumą ir produktų išskirtinumą (Zhang, 2004). 

Mados industrija Europos Sąjungoje yra atsinaujinantis ir efektyvumą didinantis sektorius. 

Lietuvos atveju, tai yra neišnaudotas potencialas, turintis geras perspektyvas įsilieti į reikšmingą 

pasaulio mastu kasdienos prekių ir prabangos sektorių.  

Pasaulyje kiekvienais metais vyksta mados savaitės, kuriose dalyvauja pasaulio šalys – 

lyderės: JAV, Anglija, Italija ir Prancūzija, Japonija, Kinija. Kiekvienos šalies mieste ar sostinėje 

šis renginys sulaukia labai didelio dėmesio. 

Didžiuliu proveržiu Lietuvos mados industrijoje tapo tarptautinis festivalis „Mados 

industrija“. 1999 metais startavęs festivalis tapo ryškiausia mados ir kultūros fiesta, kurios logotipas 

– kaukolė ir žirklės. „Mados infekcija“ suburia jaunus talentus bei mados profesionalus tiek iš 

Lietuvos, tiek ir užsienio šalių. Dalyvaujantys žmonės išreiškia save per individualumą, o ne 

brandos jausmą – jie tiki savo idėjomis ir fantazija.  

„Mados infekcija“ – už originalumą, savitą mąstyseną ir kultūrą. Festivalis atviras visiems 

besidomintiems: profesionalams, mėgėjams, kritikams, smalsiems žiūrovams. Atvirumas itin plačiai 

auditorijai daro įspūdį kūrėjams iš užsienio, nes Vakaruose dauguma mados renginių prieinami tik 

spaudai, VIP ir kviestiniams svečiams. Būtent šis festivalio privalumas padeda sudominti ir įtikinti 

„Mados infekcijoje“ dalyvauti įdomiausius tarptautinės mados arenos veikėjus, Vilniuje 

pristatančius pačias naujausias savo kolekcijas.  

Šio festivalio dėka užaugo ištisa „Mados infekcijos“ dizainerių karta. Kadaise  perspektyvūs 

ir atkaklūs dizaineriai, tokie kaip Agnė Kuzmickaitė, Kristina Kruopienytė, Eglė Žiemytė, Giedrius 

Paulauskas, šiandien sėkmingai pristato savo kolekcijas užsienyje ir toliau kryptingai žengia 

„Mados infekcijos“ keliu bei kuria dabartinį festivalio veidą, kuris kasmet vis spalvingesnis.  

Lietuvos mados industrija – tai dar neišnaudotų galimybių niša. Didžiausios problemos, 

stabdančios mados industrijos įsiliejimą, tai dizainerių ir mados įmonių savininkų  tarpusavio 

nebendradarbiavimas, nenoras kooperuotis, nepagrįstas pavydas, taip pat nepakankama valstybės 
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parama smulkiam ir vidutiniam verslui, lengvatų mokesčiams stoka, kreditavimo sąlygos ir kt., dėl 

to mados rinka negali progresyviai ir pelningai gyvuoti.  

 

Tyrimo rezultatai 

Atlikus inovacijų vaidmens Lietuvos mados industrijoje tyrimą, išsiaiškinta įmonių nuomonė apie 

inovacijų svarbą, jų įdiegtų inovacijų naudą bei požiūrį į Lietuvoje esamas perspektyvas šiam 

verslui vystyti. Pradėjus atlikinėti tyrimą, pastebėta, kad šis sektorius turi išskirtinių bruožų. Tai 

sudėtingas ir painus verslas, į kurį patekti bei jame išlikti yra nelengva. Dirbdamas šioje sferoje 

verslininkas turi būti - novatoriškas, įžvalgus ir turėti gerą nuojautą. 

 

 

 

Paveikslas 32 Mados verslo modelis 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis interviu, 2013m. 

 

32 paveiksle pateiktame mados verslo modelyje yra apibrėžti pagrindiniai elementai, 

kurie susiję su mados verslu. Daugelis Lietuvos modelių agentūrų pabrėžė, kad mados verslas - tai 

specifinė sritis, turinti savo išskirtinius bruožus. Modelių agentūros „DM agency“ vadovė teigė, kad 

„mados verslas, tai menas. Dirbant šiame versle reikia ne tik estetinio suvokimo, bet ir medicininių 
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bei psichologinių žinių. Dirbdamas ši darbą, turi būti pasirengęs bet kokiems pokyčiams“. Kaip 

teigia „Catwalk“ vadovė: „mados verslo modelis paremtas bendravimu, tarpusavio susitarimais. Be 

kita ko, tai padaryti padeda inovaciniai pokyčiai, tokie, kaip internetas, telefonas. Kadangi mados 

verslas yra susijęs su žmonėmis, vyksta intensyvus bendravimas ne tik su partneriais, esančiais 

svečiose šalyse, bet ir su modeliais“. Modelių agentūros „Fix models“ atstovė pateikė tokį 

apibūdinimą: „šis verslas turi savo specifiką ir tik šiam verslui būdingas inovacijas, kadangi batų 

siuvyklai tikrai nereikės profesionalios foto įrangos, kaip ir mados verslui batų siuvimo staklių“. O 

„ECM“ agentūros vadovė teigia, kad inovacijos šiame versle nesudaro didelės reikšmės. Jai pritaria 

ir „Ruta model management“ vadovė, kuri teigia, kad „mados verslas, tai darbas su žmonėmis, kaip 

ir daugumoje kitų įmonių. Tad, diegiant naujoves, ar prižiūrint personalo veiklą, yra naudojami tam 

tikri metodai, kurių negalima būtų išskirti ar įvardinti specifiniais“. Šio darbo neigiamas pobūdis 

paremtas pavydu, konkurencija bei tikslaus darbo grafiko nebuvimu. Kaip teigė „Vilnius 

models“ vadovė: „šis verslas skirtas darboholikams ir vienišiams, kurie neturi šeimos, nes šeima ir 

mados verslas yra sunkiai suderinami dalykai“. Nepaisant šių blogųjų verslo pusių, jis suteikia daug 

gerų emocijų, naujų pažinčių, praplečia pasaulėžiūrą ir leidžia save realizuoti. 

 

 

Paveikslas 33 Savybės reikalingos, dirbant mados versle 

 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis interviu, 2013m. 

 

 

Veržlumas 

 

Užsispyrimas  

Sąžiningumas 
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Atsakingumas 
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Paklausus 10 modelių agentūrų atstovų, kokių būdo savybių reikia žmogui, norinčiam 

dirbti mados srityje, daugelis atsakė, kad svarbiausia – veržlumas, entuziazmas, užsispyrimas, 

atsakingumas bei sąžiningumas. Daugelis šių savybių žmonėms padėjo įsitvirtinti mados pasaulyje. 

Lietuvos rinka ypač maža, todėl vienintelis šansas perspektyviems kūrėjams įsitvirtinti yra festivalis 

„Mados infekcija“. Tarpusavio nebendradarbiavimas, nepagrįstas pavydas, taip pat valstybės 

paramos smulkiam ir vidutiniam verslui, lengvatų mokesčiams ir kreditams stoka neleidžia mados 

rinkai progresyviai ir pelningai gyvuoti. Tad daugelis gabių žmonių siekia karjeros aukštumų už 

Lietuvos ribų. 

 

Paveikslas 34 Perspektyvos Lietuvoje 

 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis interviu, 2013 m. 

 

Interviu metu buvo siekta sužinoti, kokios yra galimos perspektyvas, dirbant mados 

srityje, Lietuvoje. Dauguma respondenčių neigiamai arba miglotai vertina savo agentūrų bei mados 

specialistų galimybes Lietuvoje. Jos orientuojasi į Vakarų Europos šalis, Aziją. Šis darbas 

vertinamas kaip trumpalaikis. Dauguma Lietuvos dizainerių ir mados agentūrų bendradarbiauja su 

kitomis užsienio šalimis, nes kitaip būtų sunkų išsaugoti verslą, patirtų didžiulius nuostolius. 

Lietuvos atveju, tai yra neišnaudotas potencialas, turintis geras perspektyvas įsilieti į reikšmingą 

pasaulio mastu kasdienos prekių ir prabangos sektorių. Taigi ir vienos modelių agentūros vadovė, 

tvirtina, kad viskas priklauso nuo paties žmogaus – kiek bus įdirbio ir pastangų, toks bus ir 

rezultatas. Daugelis norėdami išsilaikyti šioje srityje kuria dar papildomas panašaus pobūdžio 

įmones, tokias kaip renginių organizavimas, estetinio lavinimo ar aktorinio meistriškumo mokyklas. 

Ryšiai su 
vietiniais 

užsakovais 

Užsienio 
partneriai 

Kuriamos 
papildomos 

įmonės 

Perspektyvų augimas  
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Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvoje vyksta mažai renginių, susijusių su mada. Vienas iš 

garsiausių festivalių yra „Mados infekcija“, vykstantis jau 12 metų Vilniuje, jame ir gali pasireikšti 

mados kūrėjai, mados agentūros ir kt.  

 

 

 
.  

Paveikslas 35 Komunikaciniai ryšiai 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis interviu, 2013m. 

 

 

Šiame versle komunikaciniai ryšiai yra itin svarbūs. Daugelis dalykų paremta 

bendravimu bei susitarimais. Glaudūs tarpusavio ryšiai su užsienio partneriais yra kur kas dažnesnis 

reiškinys nei bendradarbiavimas su vietinės rinkos atstovais. Kaip teigė modelių agentūros „DM 

agency“ vadovė – „komunikaciniai ryšiai su kitomis Lietuvoje veikiančiomis modelių agentūromis 

yra nepageidaujami“. Dėl didelės konkurencijos ir pavydo kiekviena agentūra dirba savame rate su 

savais klientais. „Šis verslas reikalauja nemažai pastangų, tai ne tik darbas, bet ir gyvenimo 

būdas“ – teigė modelių agentūros „Catwalk“ vadovė. Ypač svarbus aspektas šiame versle yra 

grįžtamasis ryšys, kurio dėka sukuriama maloni aplinka, skatinanti įmonių vadovus ir jų 

darbuotojus ieškoti inovatyvių idėjų, gerinti darbo kokybę bei rezultatus. 
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Lentelė 16 Inovacijų reikšmė ir svarba 

 Kaip Jūs suprantate 

inovacijas? 

Ko reikia norint būti 

inovatyviam? 

Kodėl svarbu inovacijos 

versle? 

Baltic 

models 

„Tai naujovės 

padedančios geriau 

atlikti darbą“ 

„Reikia būti žingeidžiam ir 

domėtis, kas padėtų atlikti 

darbą lengviau, nei iki 

šiol“ 

„Inovatyvumas suteikia 

galimybę būti pirmam“ 

Catwalk „Naujovės, kurios 

pritaikomos darbe, kad 

palengvintų darbą“ 

„Noro ir kūrybingumo“ „Jeigu nebus inovacijų – 

nejudėsi į priekį“ 

ECM „Inovacijos – tai 

kūrybiškumas, naujų 

idėjų vystymas ir 

įgyvendinimas“ 

„Veržlumo, užsispyrimo, 

kūrybingumo“ 

„Tai skatina žmonių 

kūrybinį potencialą“ 

Fix models „Tai naujos galimybės, 

kurios padeda sklandžiau 

įgyvendinti verslo 

idėjas“ 

„Domėtis, kas vyksta 

aplink“ 

„21 amžiuje be inovacijų 

nebeįmanoma“ 

Amber 

Major 

management 

„Naujovės, kurios 

diegiamos įmonėse ir 

skatina tobulėjimą“ 

„Drąsos, ryžto bei sekti 

mados naujienas visame 

pasaulyje“ 

„Tai užtikrina sėkmingą 

verslo plėtrą ateityje“ 

DM agency „Naujos priemonės, 

kurios padaro darbą 

lengvesnį, įdomesnį ir 

kūrybiškesnį“ 

„Drąsos ir žinojimo, kas 

tau reikalinga“ 

„Tai vienas iš būdų 

pagerinti darbo koybę“ 

PMST „Inovacijos sumažino 

tarpusavio bendravimą“ 

„Žingeidumo, 

kūrybingumo“ 

 „Tai greitis, patogumas“ 

Ruta model 

management 

„Diegiamos naujovės, 

kurios užtikrina naujų 

technologijų įdiegimą“ 

„Daug keliauti ir semtis 

idėjų iš viso pasaulio“ 

„Pokyčiai ir 

technologijos skatina 

judėti į priekį“ 

Vilnius 

models 

„Naujų  idėjų 

pritaikymas įmonėje“ 

„Sumanumo, 

kūrybingumo, domėtis, kas 

vyksta už Lietuvos ribų“ 

„Inovacijos skatina kurti 

naujus produktus, arba 

tobulinti esamus“ 

Lite models „Tai naujo daikto 

sukūrimas arba tiesiog  

jo patobulinimas“ 

„Domėjimosi, kas vyksta 

įvairiose srityse“ 

„Gerina darbų kokybę ir 

leidžia laisvai bendrauti 

su pasauliu“ 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis interviu, 2013m. 

 

Svarbu, kaip kiekviena įmonė supranta termino „inovacija“ reikšmę. Tokios įmonės 

kaip „BMM“ ir „Catwalk“ teigia, jog inovacijos - tai naujovės, kurios palengvina darbą. Jų 

nuomonę pagrindžia ir profesoriaus Freeman (1998) mintis, kuris teigia, kad inovacijos, tai funkcinė 

naujovė, kuri skirta prekių ar produktų patobulinimui. Kitų įmonių nuomonės apie inovacijas buvo 

panašios; jos teigė, jog tai naujos galimybės, naujos priemonės bei naujų idėjų įgyvendinimas. 

Taigi, galima teigti, kad vieningo inovacijų apibūdinimo nėra. Skirtingi teoretikai ar apklaustų 

įmonių respondentai pateikia prieštaringas nuomones. 
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Ne ką mažiau aktualu buvo sužinoti ir kokių savybių reikia žmogui, norint būti 

inovatyviam. Pateiktų atsakymų tarpe svarbiausios buvo drąsa, kūrybiškumas ir domėjimasis, kas 

vyksta aplink. Taigi, pagal pateiktus respondenčių atsakymus, galime pastebėti, kad kūrybiškumas 

yra labai svarbus inovacijų aspektas. Kaip teigė profesorius Seferatazi (2000) organizacija, kuri nori 

tapti inovatyvia, turi skatinti kūrybiškumą - pats kūrybinis mąstymas svarbus ne tik naujų produktų 

kūrime, bet ir jų įgyvendinime. Kitų mados agentūrų, tokių kaip „Ruta model management“ , „Lite 

models“ ir „Vilnius models“ vadovės teigia, kad „norint būti inovatyviam yra svarbu keliauti ir 

semtis idėjų iš viso pasaulio“. Pasaulio pažinimas, įdomios pažintys bei nauji įspūdžiai praplečia 

akiratį, o tai vėliau tampa idėjų realizavimu. 

„Baltic models“ bei „Catwalk“ ekspertai tvirtina, jog inovatyvumas suteikia galimybę 

judėti į priekį ir būti pirmam. Kitos agentūros tokios, kaip „DM agency“, „PMST“ ir „Lite 

models“ teigia, kad inovacijos gerina darbų kokybę bei suteikia galimybę laisviau ir patogiau 

bendrauti su pasauliu. Kalbėdamos apie inovacijas, šių modelių agentūrų vadovės teigė, kad be 

inovacijų 21 amžius nebeįsivaizduojamas, daugelis modernių technologijų pakeitė, tai kas buvo 

prieš daugelį metų.  

 
.  

Paveikslas 36 Diegiamos naujovės 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis interviu, 2013m. 

 

• Internetinis portalas 

• Duomenų bazių kūrimas 

• Atnaujinta programinė įranga 
Diegiamos inovacijos 

• Motyvacija 

• Geri tarpusavio santykiai su komanda 

• Naujų tikslų iškėlimas 

• Finansiniai ištekliai 

• Kūrybiškumas 

Varomoji jėga 
skatinanti kurti 

inovatyvius projektus 

• Pelnas 

• Asmeninis pasitenkinimas 

• Darbo kokybės pagerėjimas 

• Rinkai pateiktas konkurencingas 
produktas 

• Laiko sutaupymas 
 

 

Didžiausia įdiegtų 
inovacijų nauda 
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Siekiant išsiaiškinti inovacijų naudą ir jų nulemtus pokyčius mados industrijoje, 

identifikuota, kokias inovacijas šios įmonės diegė per pastaruosius metus. Modelių agentūra 

„PMST“ kas pusę metų stengiasi daryti atnaujinimus, kurie susiję su technologiniais veiksmais: 

„Vykstame į užsienį, dalyvaujame seminaruose, paskaitose, semiamės patirties iš kitų šalių, 

kuriuose yra įdiegtos modernios technologijos, palengvinančios darbą modelių ar partnerių 

paieškoje“. Modelių agentūra „Ruta model management“ taiko personalo valdymo metodus. „Jei 

darbuotojo kvalifikacija žema, jam nepavedama spręsti, kai kurių organizacinių personalo valdymo 

užduočių“. Svarbiausi pakeitimai, kuriuos įvardijo įmonės, tai sukurtas inetrnetinis portalas, 

duomenų bazių kūrimas bei atnaujinta programinė įranga. Internetinio portalo bei duomenų bazės 

pagalba įmonei paprasčiau bendrauti su užsienio agentais ar modeliais, išvykusiais į svečias šalis. 

Siekiant stiprinti konkurencinius pranašumus, svarbu kurti inovatyvius projektus, tam reikalinga 

gera komanda, galinti kartu ir su įmonės vadovu siekti bendrų tikslų. Svarbiausi aspektai, kurie 

skatina įmonės darbuotojus kurti inovatyvius projektus, tai: kūrybiškumas, motyvacija, geri 

tarpusavio santykiai su darbuotojais, finansiniai ištekliai bei naujų tikslų iškėlimas. Įdiegtų 

inovacijų nauda yra susijusi su darbo kokybės gerinimu, laiko sutaupymu, gautu pelnu ir kt. 

Kadangi šiame versle vyrauja didžiulė konkurencija, yra labai svarbu į rinką pateikti konkurencingą 

produktą, kuris skatins įmonę ieškoti naujų idėjų. 

 

Lentelė 17 Pajamų dalis skirta inovacijoms 

Baltic 

models 

CatWalk ECM Fix 

models 

Lite 

models 

Major 

amber 

DM 

agency 

PMST Ruta model 

managment 

Vilnius 

models 

 

20% 

 

30% 

 

15% 

 

20% 

 

5% 

 

20% 

 

15% 

 

10% 

 

30% 

 

10% 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis interviu, 2013m. 

 

Apklausus modelių agentūras, buvo svarbu sužinoti, kokią pajamų dalį jos skiria 

inovacijų diegimui ar informacinių sistemų tobulinimui. Pastebėta tendencija, kad inovacijoms 

šiame versle finansinių išteklių yra skiriama nedaug. Daugiausia į inovacijas investuoja tokios 

agentūros kaip „Catwalk“, „Fix models“ ar „Ruta model“, jos inovacijoms per metus skyrė 30 proc. 

Kitų agentūrų duomenys pasiskirstė daugmaž panašiai. Mažiausiai lėšų skiria modelių agentūra 

„Lite Models“, kuri teigė, kad inovacijos mados versle nėra būtinos ir keisti jau nusistovėjusias 

normas nėra tikslo. Galima daryti apibendrinimą, kad šiame versle vyrauja jau nusistovėję 

standartai, todėl įmonės skiria mažai finansinių lėšų inovacijų diegimui ar produktų tobulinimui. 
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Paveikslas 37 Inovacinės veiklos įtaka įmonės konkurencingumui 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis interviu, 2013m. 

 

 

37 paveiksle pateikta schema, kuri apibendrina konkurencingumo veiksnius, jų įtaką 

įmonės veiklai ir būdus, kaip tai pasireiškė. Pagrindiniai aspektai, kuriuos išskyrė įmonės, tai 

padidėjusi „sveika“ konkurencija tarp vietinės rinkos mados atstovų, kuri skatina įmonių plėtrą bei 

tobulėjimą. Taip pat pastebimas padidėjęs klientų skaičius, kaip teigė „Ruta model management“ 

vadovė: „technologiniai patobulinimai leidžia informatyviau dirbti rinkoje, tokiu būdu yra 

pritraukiama daugiau klientų – merginų, kurios nori dirbti šioje srityje“. Kita „Major amber“ įmonės 

vadovė, teigė, kad patobulinus technologinius įrenginius pagerėjo darbų kokybė, kuri leidžia 

produktyviau dirbti, taip skatinant dar didesnį konkurencingumą tarp kitų modelių agentūrų. Joms 

paprieštaravo modelių agentūros „PMST“ vadovė, kuri teigė, kad inovacininių procesų kūrimas 

nepaveikė įmonės konkurencingumo. 

Apibendrinant, galima teigti, kad daugelis modelių agentūrų jaučia inovacinės veiklos 

įtaką, kuri sąlygoja konkurencinį pranašumą. Įmonės turi greičiau nei konkurentai reaguoti į 

aplinkos pokyčius, taip pat būti greitesnės ir diegiant naujas technologijas tam, kad galėtų eiti į 

visiškai naujas rinkas bei įgyvendinti rizikingas strategijas. 
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Paveikslas 38 Kūrybiškumo skatinimo metodai 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis interviu, 2013m.  

 

 

 Kūrybiškumas neatsiejamas nuo inovacijų. Kaip teigia modelių agentūros „Catwalk“ 

vadovė: „Jei nebus kūrybos, nebus nieko“. Savo darbe vadovė taiko „Smegenų šturmo“ metodą, 

kuris leidžia pasireikšti visiems darbuotojams, išdėstant savo mintis ir idėjas. Norint būti 

inovatyviems, reikia būti ir kūrybingiems. Jai pritaria ir „ECM“ vadovė: „ Kūryba šiame versle 

reikalinga jau vien tam, kad gimtų idėjos, kurios skatina inovacijų diegimą“. Taip pat labai svarbu 

yra nusiteikimas, pozityvus mąstymas bei ryšys tarp komandos narių. Palaikomi šilti santykiai 

sukuria malonią aplinką bei gerą nuotaiką tarp darbuotojų. Kitas svarbus aspektas – tai motyvacija. 

Modelių agentūros „DM agency“ vadovė teigė, kad pagira, išsakyta darbuotojamas, ar padėka už 

atliktą darbą, suteikia vidinės motyvacijos eiti į priekį ir tobulėti. Kitos agentūros, tokios, kaip: 

„Baltic models“ ar „Vilnius models“ pagrindiniais kūrybiškumo skatinimo metodais įvardino 

komandiruotes, seminarus ar parodas, kurių metu gimsta novatoriškos idėjos.  
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metodai 
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Paveikslas 39 Riziką įtakojantys veiksniai 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis interviu, 2013 m.  

 

Kaip grėsmingiausią riziką interviu respondentės nurodė nepakankamą investicinę 

grąžą, partnerių atsisakymą bendradarbiauti, naujų įmonių atsiradimą rinkoje, partnerių 

įsipareigojimų nevykdymą bei sutarčių sudarymo riziką. Kaip teigė „Catwalk“ vadovė: „rizikos 

veiksnys visada išlieka, mes investuojame savo laiką, pinigus ir niekada nežinome, ar bus atgalinė 

grąža“. Kuriant ir pristatant rinkai naujus produktus ar paslaugas, svarbus bendradarbiavimo 

veiksnys, kurio metu sudaromos sutartys. Įmonės „ECM“ vadovė teigė, kad „rizika yra, kadangi 

partnerių įsipareigojimų nevykdymas gali sukelti įmonei nepatogumų“ Įmonė patirs ne tik 

finansinių nuostolių, bet ir nukentės įmonės vardas, ir tai turės įtakos tolimesnei įmonės plėtrai.  

 Apibendrinant tyrimo rezultatus Lietuvos modelių agentūrose, galima teigti, kad 

mados verslas Lietuvoje kasdien vis sparčiau auga. Mados versle pastebima didelė konkurencija, 

kuri priverčia įmones diegti inovacijas ir ieškoti naujų nišų. Tam svarbūs tiek išoriniai, tiek vidiniai 

komunikaciniai ryšiai, kurių pagalba mados verslas turi puikias galimybes vystytis.  
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

 

 Atlikta literatūros analizė rodo, kad galima išskirti dvi pagrindines verslumą sąlygojančių 

veiksnių grupes: vidinius ir išorinius veiksnius. Vidiniai verslumą sąlygojantys veiksniai yra 

susiję su darbuotojo asmeninėmis savybėmis, motyvacija imtis verslo, turimomis žiniomis ir 

gebėjimais. Išoriniai veiksniai susiję su tam tikra aplinka: politine, socialine, teisine, 

ekonomine ir technologine. Šios aplinkos veikia verslą ir lemia jo pokyčius. Verslas tuo 

pačiu veikia aplinkas ir sąlygoja jų pokyčius.  

 Šiuolaikinėje mokslinėje literatūroje verslumas suprantamas kaip gebėjimas pastebėti ir 

įsisavinti naujas išorinės ir vidinės aplinkos teikiamas galimybes. Jis siejamas su 

iniciatyvumu, kūrybiškumu, novatoriškumu, rizikos tolerancija. Verslumo literatūroje 

išskiriamos dvi pagrindinės verslumo požymių grupės. Išorinės aplinkos vertinimui 

naudojami tokie kriterijai kaip politinė teisinė sistema, vartojimas ir jo pokyčiai, 

infrastruktūra, galimybė pritraukti išteklius. Vidinė aplinka vertinama iniciatyvumo, 

gebėjimo įsisavinti galimybes bei panaudoti darbuotojų žinias ir patirtį, technologiniu - 

gamybiniu požiūriu. 

 Inovacijų egzistavimas skirtingose srityse lemia visiškai skirtingus inovacijų apibrėžimus. 

Bendrąja prasme inovacija yra suprantama kaip visiškai naujas reiškinys, technologija, 

strategija ar produktas. Dažniausiai inovacija vadinama kokia nors naujovė. Taip pat visos 

inovacijos yra skirtos gerinti jau egzistuojančias prekes ar paslaugas arba kurti visiškai 

naujus išradimus. Ilgą laiką inovacija buvo naudojama komercinės veiklos efektyvumui 

gerinti ir tik visai neseniai ji buvo nukreipta į tiesioginį socialinės gerovės didinimą, tapo 

nauju socialinių problemų sprendimo būdu. 

 Kol kas nėra vienareikšmiškai teisingiausios inovacijų vertinimo metodikos. Inovacijos 

analizuojamos dviem lygmenimis – organizaciniu ir politiniu lygmeniu. Daugelis iš autorių 

kaip vieną iš esminių punktų mini ypatingą mokymosi svarbą visame inovacijos gyvavimo 

procese. Labai svarbus tiek pačių inovacijos vykdytojų, tiek ją kontroliuojančių ir tiriančių 

asmenų gebėjimas reflektuoti, siekiant kuo geresnių rezultatų paslaugų ir produktų 

sektoriuje. Veiksmingumas grindžiamas glaudžiu inovaciją vykdančios komandos bei 

procesą koordinuojančių sektorių bendradarbiavimu. 

 Kūrybiškumas – tai naujų idėjų sukūrimas, o inovacija, tai praktinis šių idėjų įgyvendinimas. 

Kūrybiškumas yra neatsiejama inovacinio proceso dalis, kuri būtina, taikant inovacijas 
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įvairiose veiklos srityse, nuo problemos apibrėžimo iki proceso įgyvendinimo. Literatūros 

analizė patvirtino, kad didžiausias privalumas inovacijų atžvilgiu yra SVV lankstumas, o 

trūkumas – finansinių išteklių stoka. SVV gali optimaliai išnaudoti savo privalumus ir 

neutralizuoti trūkumus inovacinėje veikloje, bet tam turi panaudoti darbuotojų kūrybiškumą 

ir sutelkti visą dėmesį į inovacijų kūrimą. 

 Verslo modelio struktūros parengtos taip, kad padėtų išsiaiškinti ir parodyti elementų 

tarpusavio priklausomybę ir sąveiką, o kuriant naują vertę, leistų išreikšti verslo logiką ir 

įmonės veiklos specifiką. Verslo modelio struktūra yra kompleksinė ir paprastai susideda iš 

šių elementų: vertės pasiūlymo, klientų segmento, kanalų, ryšių palaikymo, partnerystės, 

pagrindinių išteklių pagrindinės veiklos, sąnaudų struktūros ir pajamų srautų. Taigi verslo 

modelio struktūrų gausa ir įvairiapusiškumas rodo jo daugiareikšmiškumą, o ir pats verslo 

modelis traktuotinas tarsi vertės apibūdinimas, kurį įmonė siūlo vienam ar keliems klientų 

segmentams, priimant verslo dizaino sprendimus, sukuriant partnerių tinklus, palaikant 

ryšius ir pelno generavimą (Kinderis, 2012). 

 Kalbant apie konkurencingumą pastebima, kad literatūroje yra akcentuojami skirtingi 

konkurencingumo aspektai. Vieni autoriai akcentuoja aukštųjų technologijų produktų 

unikalumą, kiti konkurencinių pranašumų įgijimą kainos atžvilgiu arba akcentuoja šių 

konkurencinių pranašumų ilgalaikiškumą. Tačiau panašu, kad vieningo sėkmės recepto nėra 

ir negali būti, nes kiekviena įmonė ir jos gaminami produktai ar teikiamos paslaugos yra 

skirtingos, todėl įmonei svarbu atrasti savo unikalius konkurencinius privalumus ar jų 

kombinacijas. Konkurencinėmis sąlygomis įmonės turi didesnę tikimybę išlikti, jeigu 

sugeba kritiškai įvertinti savo sugebėjimus ir atrasti stipriąsias savybes, kurios išskiria įmonę 

iš kitų. Ilgą laiką buvo manoma, kad kompanijos privalo būti lanksčios, tam kad sugebėtų 

greitai atsakyti į konkurenciją ir pasikeitimus rinkoje, visada žengti pirmiau ir greičiau nei 

konkurentai. Tačiau šiandien pozicionavimas nebėra pagrindinis įrankis, jis tapo per daug 

statiškas šiandieniniai rinkai ir besikeičiančioms technologijoms. Konkuravimas toje pačioje 

rinkoje yra laikinas. Įmonė gali aplenkti konkurentus tik tada kai sugeba sukurti ilgalaikį 

novatorišką išskirtinumą. 
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Lietuvos verslumo ir intraverslumo stebėsenos longitudinio tyrimo išvados 

Pradedančiųjų arba padėjusių pradėti verslą rezultatai 

 2013 metais ir toliau pastebima teigiama savo aplinkoje pažinojusių verslą kuriančius 

asmenis skaičiaus dinamika: net 37,1% respondentų pažinojo verslą kuriančius asmenis savo 

aplinkoje (2012 metais šis skaičius siekė 32,9%, o 2011 metais dar 4,9% mažiau nei 2012). 

2013 metų duomenų analizė rodo, kad didžioji dalis Lietuvos gyventojų (62,9%), 

asmeniškai nepažįsta asmenų, kurie pradėjo kurti verslą per pastaruosius dvejus metus (2012 

metais šis rodiklis siekė 67,1%). Daugiausia savo aplinkoje verslininkus pažinojusių yra 

didžiuosiuose šalies miestuose. 

 Vertinant galimybes pradėti verslą savo gyvenamoje vietoje per ateinančius šešis mėnesius, 

28,7% respondentų savo aplinką vertino kaip palankią verslui pradėti (2012 metais – 30%). 

Lyginant 2013 metų rodiklius su GEM 2011 duomenimis, vis tik šis rodiklis yra gerokai 

aukštesnis. 2011 metų tyrime tik 19% respondentų galėjo įvardinti savo gyvenamą vietą kaip 

aplinką, kurioje yra gerų galimybių verslui pradėti. 2013 metais daugiau vyrų (31,3%) nei 

moterų (26,4%) gebėjo identifikuoti geras galimybes verslui pradėti savo aplinkoje. Net 

42,5% 18-24 metų amžiaus respondentų geba identifikuoti geras galimybes pradėti verslą 

savo gyvenamoje aplinkoje. 

 Lyginant galimybių identifikavimo skirtinguose miestuose rodiklius, daugiausia galimybes 

identifikuojančių yra Vilniuje (46,7%).  

 Beveik du trečdaliai (64,6%) respondentų teigia, kad neturi pakankamai žinių, įgūdžių ir 

patirties steigti naują verslą (2012 metais – 60,2%). 2013 metais daugiau vyrų (46,7%) nei 

moterų (25,1%) savo gebėjimus ir žinias vertino teigiamai. Ypatingas dėmesys turėtų būti 

atkreiptas į 18-24 metų jaunimo grupę, kurioje tik 25,7% respondentų savo žinias ir 

gebėjimus plėtoti verslą vertina teigiamai. 

 Lyginant skirtingus Lietuvos miestus, palankiausiai savo žinias ir gebėjimus vertina 

Klaipėdos (39,2%), Vilniaus (38,2%), Kauno (36,5%) ir Alytaus (36,9%) gyventojai. 

 2013 metų bijančių rizikuoti pradėti verslą rezultatai yra kur kas pesimistiškesni − nesėkmės 

baimė 52,2% respondentų sutrukdytų pradėti savo verslą. Net 60,1% moterų nuo verslo 

kūrimo galimybės atbaidytų nesėkmės baimė. Vyrai šiuo atžvilgiu yra kur kas 

optimistiškesni − verslą kurti bijo 43,5% vyrų. Lietuvos jaunuoliai nuo 18 iki 24 metų yra 

kur kas didesni optimistai − tik 44,1% respondentų nesėkmės baimė sutrukdytų pradėti 

verslą. Vilniuje ir Klaipėdoje bijančių kurti verslą skaičius siekia vos 47,4%, Kaune šis 
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rodiklis net 6,2% didesnis (53,6%). Didžiausią dėmesį savo gyventojų baimei rizikuoti 

turėtų skirti Tauragės (64,4%), Marijampolės (61,1%) ir Alytaus (57,8%) savivaldybės. 

 Kaip ir 2012 metais, 2013 metais, respondentų nuomone, asmenys, turintys verslą, yra 

labiau gerbiami − 2013 metais 57,2% respondentų (52,9% 2012 metais) sutinka, kad 

Lietuvoje asmenys, sėkmingai pradėję verslą, turi aukštesnį statusą ir yra labiau gerbiami. 

 Apie teigiamą verslininko įvaizdį Lietuvoje rodo ir 2013 metais daugiau nei du trečdaliai 

respondentų (68,9%), manančių, kad naujo verslo pradėjimas yra pageidautinas karjeros 

pasirinkimas (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). Pabrėžtina, kad didžiausias tokių respondentų skaičius yra 18-24 metų jaunimo 

kategorijoje (net 72,6%).  

 2013 metais 15,1% respondentų ketino pradėti naują verslą. Tai 7,4% daugiau nei 2012 

metais (7,7%). Lyginant su 2011 metų duomenimis, tai yra žymus padidėjimas, nors 2012 

metais per metus verslą bandančių pradėti procentinė dalis sumažėjo 3,6%.  

 Pastebimas žymus verslą padedančių pradėti skaičiaus sumažėjimas − per vienerius metus 

šis skaičius susitraukė nuo 78,3% 2012 metais iki 67,4% 2013 metais. 

 2013 metais dvigubai daugiau vyrų nei moterų ketina pradėti verslą (vyrų – 20,9%, moterų 

9,7%). Lietuvos, kaip jaunų verslininkų krašto, įvaizdį pateisina 18-24 ir 25 -34 metų 

kategorijų respondentų ketinimų dinamika: net penktadalis 18-24 metų respondentų (20%) 

išreiškė norą kurti verslą, dar daugiau (23,1%) tokių respondentų 25-34 metų respondentų 

kategorijoje. Daugiausia ketinančių kurti verslą yra Klaipėdoje (20,2).  

 Kaip ir 2012 metais, 2013 metais didžiausiai daliai verslių respondentų verslo steigimo 

procesas užtruko iki šešių mėnesių; 2013 metais 84,4% respondentų buvo viso arba dalies 

verslo savininkais, tai rodo apie nusistovėjusį požiūrį į verslo nuosavybės svarbą 

visuomenėje, nes 2012 metais 83,8% apklaustųjų buvo dalies arba viso verslo savininkai. 

Kaip ir 2012 metais, 2013 metais daugiausia verslą įkūrė ir plėtojo iki 3 žmonių. 

 Verslo savininkais tampa ir nemaža dalis verslą padedančių vystyti respondentų: 2013 

metais tokių žmonių skaičius siekė 18,5%. Daugiausia tokią verslo nuosavybės dalį turinčių 

padedančių plėtoti verslą yra Tauragėje (22,9%). Rečiau nei vyrai savininkėmis tampa verslą 

padedančios vystyti moterys (11,7% moterų ir 25,7% vyrų). 

 Net 57,4% Lietuvos respondentų nuomone, nei vienas klientas/vartotojas negalvoja, kad tai 

naujas ir nežinomas produktas/paslauga. Lietuvos vyriškos lyties respondentai pasižymi 

didesniu novatoriškumu (52,8% nemano, kad jų produktai, paslaugos yra nauji ir nežinomi) 
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nei moteriškos lyties respondentai (atitinkamai 67,7%). Novatoriškiausi miestai 2013 metais 

– Alytus (47,3%), Klaipėda (53,1%) ir Marijampolė (25,2%), o pesimistiškiausiai savo 

produktų/paslaugų novatoriškumą vertina Tauragės ir Šiaulių respondentai (taip atitinkamai 

mano 74,5% ir 100% respondentų). 

 Konkurencinė Lietuvos verslininkų aplinka griežtėja: 2013 metais net 53,4% respondentų 

manė, kad rinkoje yra daug konkurentų, 2012 metais šis skaičius siekė 48,7% (2011 metais 

šis skaičius viršijo 50%). Dar griežčiau verslo konkurencinę aplinką vertina moterys: 61,1% 

mano, kad rinkoje yra daug konkurentų. Mažiausias skaičius respondentų, teigiančių, kad 

rinkoje yra daug konkurentų, yra Marijampolėje (25,2%), didžiausias skaičius taip griežtai 

rinką vertinančių yra Tauragėje (100%). 

 2013 metais net 61,5% respondentų įmonių ne daugiau kaip 10% klientų gyveno užsienyje, 

šis skaičius nuo 2012 metų lygio sumažėjo, kai didžiosios dalies respondentų (49,6 %) 

klientų/vartotojų, gyvenančių už Lietuvos ribų, dalis sudaro ne daugiau 10% 

klientų/vartotojų. Lyginant 2011-2013 metų rezultatus, 2013 metų statistika panašesnė į 

2011 metų, kai tokių respondentų skaičius siekė 69% apklaustųjų verslių respondentų. Nors 

2012 metais tikėta, kad dėl spartesnių internacionalizacijos procesų tarptautinių verslų 

skaičius Lietuvoje turėtų didėti, 2013 metais verslų, kurių daugiau nei 90% klientų gyvena 

užsienyje, skaičius sumažėjo nuo 16,2% 2012 metais iki 6,1% 2013 metais. Daug mažiau 

moterų (3,2%) nei vyrų (7,5%) įmonių daugiau nei 90% klientų gyvena užsienyje. Tik 3,2% 

moterų verslininkių nurodo, kad nuo 50% iki 90% klientų gyvena užsienyje (vyrų − 16,7%).  

 2011-2013 metų Lietuvos verslumo dinamikoje pastebimas esminių motyvų kurti verslą 

virsmas. 2012 metais, vertinant motyvus, paskatinančius imtis verslios veiklos, daugiau nei 

pusė respondentų (57,8 %) akcentavo didesnės laisvės veikti poreikį (2011 metais 48,3% 

respondentų paminėjo didesnę laisvę kaip svarbiausią motyvą), 2013 metais didesnė 

nepriklausomybė akcentuojama panašaus respondentų skaičiaus kaip 2011 metais – 49,5%, 

tačiau didėja asmeninių pajamų augimo svarba. Šį motyvą 2013 metais nurodė 33% 

respondentų (21,9 % nurodo asmeninių pajamų augimo svarbą kaip svarbiausią motyvą, 

paskatinusį imtis verslo; 2011 metais atitinkamai 37,9%). Pastebimi kai kurių rodiklių 

metiniai svyravimai, nes 2013 metų rezultatai labiau panašėja į 2011 metų statistiką, todėl 

ypatingai svarbūs Lietuvos verslumo 2014 metų rodikliai. Lyginant vyrų ir moterų verslo 

kūrimo motyvus, pastebimas didesnis vyrų pragmatiškumas, siekiant padidinti pajamas 

(38% vyrų ir 22,2% moterų), o moterys, plėtojant verslą, trokšta daugiau nepriklausomybės 

(53,5% moterų ir 47,7% vyrų). Verslininkų motyvai skiriasi ir skirtinguose Lietuvos 
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miestuose − pragmatiškiausiu miestu galima būtų įvardinti Telšius (visi verslininkai nori 

didinti pajamas).  

 2013 metais 13,6% respondentų identifikavo būtinybę technologijas atnaujinti kasmet. Šis 

skaičius 2012 metais siekė 13,1% (2011 metais tokių verslių respondentų skaičius siekė 

10%). 2013 metais apklaustų respondentų teigimu, technologinis progresas verčia 24,1% 

respondentų atnaujinti technologijas kartą per penkerius metus, tokių respondentų skaičius 

2012 metais siekė 14% pradedančiųjų verslininkų, o 2011 metų statistika buvo panašesnė į 

2013 metų (2011 metais 25,9% verslių respondentų buvo priversti atnaujinti technologijas ir 

procedūras laikotarpiu nuo vienerių iki penkerių metų). 

 2013 metais 2,4% respondentų daugiau nei 2012 metais (2012 metais 14,9 %; 2013 metais 

17,3%) nurodo, kad jų versle jie dirba vieni. Net 68,3% verslių respondentų įmonėse dirba 

nuo 2 iki 10 darbuotojų. Šis skaičius 2012 metais siekė 63,9% apklaustųjų; 2013 metais tik 

12,2% respondentų nurodo, jog jų įmonėse dirba ne mažiau 20 darbuotojų (2012 metais – 

2,1% apklaustųjų). 2013 metų situacija nuo 2011 metų yra kiek pasikeitusi, kai net 77,9% 

respondentų vystomose kompanijose be savininkų dirbo vos iki dešimties darbuotojų. 2013 

metais net 46,8% verslių respondentų ketina įdarbinti vos iki 5 darbuotojų penkių ateinančių 

metų laikotarpiu. Tarp moterų, ketinančių įdarbinti ne daugiau nei 5 darbuotojus penkių 

metų laikotarpiu, dar daugiau – atitinkamai 57%. 

 2013 metais respondentų įsitraukimui į verslą daugiausiai įtakos turėjo neišnaudotas verslo 

galimybių potencialas – net 52,2% (2012 metais šis skaičius siekė 43,5%, o 2011 metais – 

42,7%). Didėja ir respondentų, kurie kuria verslą dėl nesugebėjimo įsidarbinti trokštamoje 

darbovietėje skaičius, nors šio rodiklio didėjimas yra proporcingai mažesnis nei siekiančių 

pasinaudoti galimybėmis žmonių skaičius − 2013 metais nerandančių gerų galimybių 

įsidarbinti verslininkų skaičius siekė 23,1%, tai 5.7% daugiau nei 2012 metais, kai geresnio 

darbo pasiūlymo neturėjo 17,4% respondentų (2011 metais – 30,5%). 2013 metais kiek 

daugiau moterų (viso 23,9%) nei vyrų (22,7%) verslą kūrė dėl neegzistuojančių geresnių 

galimybių įsidarbinti. Puikias verslo galimybes taip pat identifikavo nežymiai daugiau vyrų 

nei moterų (atitinkamai 53,0% vyrų ir 50,6% moterų), nors šie procentiniai skirtumai yra 

labai nežymūs. Daugiausia verslą kuriančių dėl puikių galimybių yra Vilniuje (64,1%).  

 Nagrinėjant 2011-2013 metų verslininkų-savininkų atsakymų dinamiką, pastebima, jog 

84,4% verslininkų yra viso ar dalies verslo savininkai, daugiau verslių moterų nei vyrų 

(moterų – 24,8%, vyrų 10,6%) nėra verslo savininkėmis. Daugiausia viso ar dalies verslo 

savininkų yra Vilniuje (87,4%), Telšiuose (94,2%), Klaipėdoje (89,9%), Kaune (89,6%), 
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Alytuje (85,3%); mažiausiai viso ar dalies verslo savininkų yra Utenoje (64,3%) ir 

Šiauliuose (67,9%). 

 2013 metais pastebimos valdančių ir vadovaujančių asmenų skaičiaus mažėjimo tendencijos: 

net 60,9% veikia vieni, 24,9% dviese, 7,5% − trise, o 6,6% − keturiese ar didesniame 

valdančių ir vadovaujančių asmenų kolektyve. 2012 metais 80% respondentų nurodė, jog, 

įskaitant respondentą, vadovavo ir valdė iki 3 asmenų įmonėse; 2011 metais 80,3% 

respondentų įkurtų verslų buvo valdomi iki trijų savininkų. Vyrų ir moterų atsakymai 

pasiskirstė panašiai. 

 2013 metais pastebima teigiama verslumo dinamika inovacijų atžvilgiu: respondentų – 

verslo savininkų, nurodžiusių, jog nei vienas klientas negalvoja, kad tai naujas ir nežinomas 

produktas/paslauga, skaičius sumažėjo nuo 75,5% iki 66,9%. Tai yra žymus pagerėjimas po 

2011 metų paskelbto neigiamo signalo apie Lietuvos verslumo dinamiką, kai verslininkai 

nesiorientavo į inovacijas bei neieškojo naujų nišų (2011 metais 71% verslą įkūrusių 

respondentų nemanė, kad potencialiems vartotojams jų siūlomos prekės ar paslaugos yra 

naujos). Be to, tai yra menkų bendrųjų šalies investicijų į tyrimus ir plėtrą atspindys, ši 

problema buvo išryškinta ir 2012 metų Lietuvos GEDI rezultatuose. Labiausiai savo 

verslininkų novatoriškumu turėtų susirūpinti Šiauliai (92,7% mano, kad jų klientai 

neįvardina prekių/paslaugų naujomis ar nežinomomis), Panevėžys (78,9%), Alytus (77,6%), 

Tauragė (75,5%), Kaunas (71,6%); Vilniuje tokių respondentų skaičius siekia 62,5%, 

Klaipėdoje – 61,9%. 

 Situacijos pagerėjimas jaučiamas pagal prisitaikymą prie konkurencinės aplinkos − 2013 

metais 66,5% verslo savininkai (2012 metais – 69,4%) mano, kad yra daug konkurentų 

rinkoje – šis skaičius yra kur kas didesnis nei pradedančių verslą vertinimuose (53,4%). 

Panaši situacija buvo 2011 metais, kai net 66,7% respondentų-savininkų manė, kad yra 

begalė tiesioginių konkurentų rinkoje. 

 Didžiausios dalies apklaustųjų (73,3%) technologijos yra naudojamos ilgiau nei penkerius 

metus (2012 metais − 81,9%; 2011 metais – 72%), taip pat šiuo laikotarpiu taikomos 

procedūros produktų/paslaugų kūrimui. 

 2012-2013 metų dinamikoje pastebimas verslininkų-savininkų įmonių tarptautiškumo 

klientų atžvilgiu didėjimas: 2013 metais 6% savininkų nurodė, kad daugiau nei 90 proc. 

klientų/vartotojų gyvena užsienyje; 2012 metais šis skaičius siekė 3,6% respondentų. 

 2013 metais didžiausią dalį respondentų – savininkų verslą kurti paskatino identifikuotos 

geros galimybės rinkoje, tuo tarpu 2012 metais respondentus (verslo savininkus) labiausiai 
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imtis verslo vertė geresnio darbo pasiūlymo neturėjimas – 36,3% (2012 metais pradedantieji 

verslą labiau vertino geras galimybes − 10% daugiau nei savininkų vertinime). 2013 metais 

daugiau vyrų nei moterų gebėjo identifikuoti geras galimybes rinkoje (vyrai – 47,7%, 

moterys – 37,9%); moterys verslą kūrė daugiau dėl būtinybės – geresnio darbo pasiūlymo 

neturėjimo (46% moterų ir 32,3% vyrų). Daugiausia dėl būtinybės – geresnio darbo 

pasiūlymo neturėjimo – kuriančių verslą yra Utenoje (55,7%), Telšiuose (58,2%), 

Panevėžyje (52,4%); daugiausia galimybes sėkmingai identifikavusių savininkų Vilniuje 

(54,1%), Alytuje (52,2%) ir Kaune (48,7%). 

 2013 metais pastebima svarbiausių motyvų transformacija tarp ketinančių pradėti verslą 

savininkų: 2012 metais dominavusi didesnė nepriklausomybė (61,9%), vis dar išlaikydama 

aukščiausias pozicijas, beveik susilygino su asmeninių pajamų didinimo galimybėmis (2013 

metais didesnę nepriklausomybę nurodė 39,9% savininkų, 39,5% asmenų nurodė asmeninių 

pajamų didinimą, kaip svarbiausią motyvą pradėti verslą). Pradedančiųjų ir savininkų vyrų ir 

moterų pozicijos susikeičia vietomis: daugiau moterų (52%) nei vyrų (35,2%) siekia 

padidinti asmenines pajamas, ir daugiau vyrų nei moterų siekia nepriklausomybės (43,6% 

vyrų ir 29% moterų). 

 2013 metais 17,9% respondentų nurodė, kad yra pradėję steigti verslą, kurio vienu iš 

savininkų ar vadovų yra. 2013 metais 25,7% respondentų ketina kurti verslą trijų metų 

laikotarpiu; 2012 metais tik 2 iš dešimties respondentų (19,4 %) per artimiausius trejus 

metus rengėsi pradėti naują verslą, įskaitant laisvai samdomą darbą (2011 metų duomenimis 

− 19,6%). Tai rodo apie esamą verslumo potencialą, kai nežymių procentinių pokyčių būtų 

galima pasiekti pasitelkus verslumą skatinančius projektus. Verslumo skatinimo projektai 

turėtų daugiau dėmesio skirti moterų verslumui − 2013 metais beveik dvigubai daugiau vyrų 

(33,6%) nei moterų (18,5%) išreiškė savo ketinimus kurti verslus. Daugiausia verslą 

ketinančių kurti yra šalies didmiesčiuose. 

 2013 metais iš verslo išėjusių skaičius siekė 3,5% respondentų, per 2012 metus tik 2,2% 

respondentų pardavė, uždarė ar nutraukė turėtą verslą ar prekių/paslaugų teikimą (2011 

metais šis skaičius siekė 2,9%). 2013 metais net 96,5% verslias veiklas plėtojo/plėtoja 

sėkmingai (2012 metais – 97,8%). Moterų verslai pasižymi didesniu tvarumu ir tęstinumu: 

verslą nutraukė vos 1,5% moterų, vyrų – 5,5%. Daugiausia verslų nutraukiama Telšiuose 

(5,7%), Klaipėdoje (5,7%), Panevėžyje (4,2%), Šiauliuose (4%); Vilniuje iš verslo išeina 

2,7% respondentų, Utenoje – nei vienas. 
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 2013 metais vyravo panašios išėjimo iš verslo priežastys kaip ir 2012 ar 2011 metais. Pelno 

stoka identifikuota kaip viena iš esminių išėjimo iš verslo priežasčių – nepakankamą pelną 

nurodė 27,9% respondentų (2012 metais – apie ketvirtadalį, 2011 metais – net 37,5%); 

kitiems 13,4% buvo sunku gauti finansavimą (2012 metais − 11,6%, 2011 metais – 12,5%). 

Tarp esminių išėjimo iš verslo priežasčių skirtumų tarp 2011-2013 metų rezultatų galima 

išskirti 2013 metais akcentuojamas asmenines priežastis.  

 Daugiausia nepatenkintų pelnu verslininkų, 2013 metais nutraukusių verslą,  Šiauliuose 

(56,6%), Tauragėje (48,1%), Panevėžyje (38,1%).  

 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). 

 Lietuvos verslų šeimyniškumas dar labiau išryškėja 2013 metais, net 38,8% investavusių 

savo paramą skyrė šeimos nariams (2012 metais – 34,7%; 2011 metais – 38,6%). Moterys 

yra labiau linkusios paremti artimus šeimos narius (52,6%), o vyrai yra daugiau linkę 

paremti draugus ar kaimynus (43,4%). Pastebima taip pat kartų vertybių kaita: 55-64 metų 

respondentai paremtų daugiau artimus šeimos narius (68,6%), o 18-24 metų respondentai 

daugiau paremtų draugus ar kaimynus (66,6%).  

 Tiek 2013, tiek 2012 metais daugiau nei 60 procentų respondentų (62,7%) buvo susiję 

darbiniais santykiais su kitais darbdaviais. 

 Tarp darbo ieškančių respondentų 58,5% užtrunka iki 6 mėnesių ieškodami darbo (2012 

metais – 2/3 respondentų).  

 2013 metais didesnei daliai respondentų (76,4%) darbas buvo itin reikšmingas faktorius 

(sutiko arba visiškai sutiko su šiuo teiginiu).  

 Ne visi respondentai yra patenkinti savo pajamomis (37,7%), ir kiek mažiau respondentų 

patenkinti laiko santykiu tarp darbo ir privataus gyvenimo (53,9%). Pastebima, kad 18-24 ir 

25-34 metų respondentai yra optimistiškesni vertindami savo gyvenimo sąlygas, nors 

kukliau vertina savo pasiekimus dėl patirties stokos ir nevisiškai suvokia savo darbo svarbą. 

Pastebima, kad jauniems respondentams geriau sekasi derinti profesinio ir asmeninio 

gyvenimo tikslus, poreikius, veiklas ir atsakomybes. Apskritai, net 78,8% 18-24 metų 

respondentų yra patenkinti savo gyvenimu. 

 2013 metais sau verslą steigusių respondentų skaičius panašėja į 2011 metų – rezultatai 

nežymiai svyruoja kasmet (2011-13 procentų; 2012-8 procentai; 2013 metais – 15 procentų). 
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Panašūs svyravimai pastebimi analizuojant kitiems verslą steigusių skaičių (nuo 4 procentų 

– 2011 metais iki 2 procentų – 2012 metais, ir padidėjimas 2013 metais iki 5 procentų). 

Lyginant 2011 ir 2012 metų situaciją, verslą sau steigusių skaičiaus sumažėjimas nuo 13% 

iki 8% ir verslą kitiems steigusių skaičiaus sumažėjimas nuo 4% iki 2% atitinka per metus 

verslą bandančių pradėti procentinės dalies sumažėjimą 3,6% (lyginant su 2011 metais), kurį 

buvo galima paaiškinti nuo 30,5% 2011 metais iki 17,4% 2012 metais sumažėjusiu 

respondentų, kaip priežastį verslą steigti nurodančių geresnio darbo pasiūlymo neturėjimą, 

skaičiumi. 2013 metais savininkų skaičius padidėjo nuo 15% 2011 ir 2012 metais iki 18% 

2013 metais. 2013 metais nuo 2 iki 4 procentų ribos padidėjęs iš verslo išėjusių respondentų 

skaičius atitinkamai išprovokavo didesnę nesėkmės baimę. Džiugina net 4 procentais 

padidėjęs ketinančių verslą kurti skaičius (nuo 19% 2012 metais iki 23% 2013 metais; 2011 

metais – 20%). 

 2013 metais pastebimas nežymus (4%) sau verslą steigusių 18-24 metų žmonių sumažėjimas 

iki 25% nuo 2011 metų ribos bei grįžimas į 2011 metų lygį (17%) pagal verslą steigusių 

kitiems skaičių; kita vertus, fiksuojamas verslo savininkų skaičiaus (3%) sumažėjimas nuo 

8% 2012 metais iki 11% 2013 metais (2011 metais – 15%). 25-34 metų amžiaus grupės 

verslumo tendencijos palieka panašų įspūdį: verslą sau steigusių skaičiaus sumažėjimą 25-

34 metų kategorijoje nuo 34% 2012 metais iki 30% 2013 metais (2011 metais – 25%) ir 

verslą kitiems steigusių skaičiaus sumažėjimą nuo 36% 2012 metais iki 31% 2013 metais 

(2011 metais – 30%) nežymiai kompensuoja verslo savininkų skaičiaus didėjimas nuo 20% 

2012 metais iki 21% 2013 metais. 

 2013 metais identiškas skaičius vyrų ir moterų steigė verslą sau (2013 ir 2012 metais 67% 

vyrų ir 33% moterų; 2011 metais: 62% vyrų ir 38% moterų), ir vyrų skaičius buvo daugiau 

nei dvigubai didesnis nei 2012 metais. Lyginant su 2011 metų statistika, vyrų, steigiančių 

verslą sau, skaičiaus pranašumas moterų, steigusių verslą sau, skaičiaus atžvilgiu dar labiau 

padidėjo. Verslo kitiems steigusių skaičiaus pagal lytį atžvilgiu 2013 metų rezultatai rodo 

palankesnes tendencijas tarp moterų: 2013 metų verslą kitiems steigusių vyrų skaičius 

sumažėjo nuo 59% 2012 metais iki 53% 2013 metais, o moterų, steigusių verslą kitiems, 

skaičius padidėjo nuo 41% 2012 metais iki 47% 2013 metais (2011 metais – atitinkamai 

56% vyrų ir 44% moterų). Vyrų pranašumas pastebimas analizuojant savininkų skaičių: 

2013 metais vyrų savininkų skaičius siekė 67% tarp visų respondentų, o moterų skaičius – 

vos 33%, nors vyrų dominavimas nežymiai sumažėjo (2012 metais 69% vyrų ir 31 % 

moterų). Ketinančių steigti verslą skaičius taip pat didėja vyrų naudai: ketinančių steigti 

verslą vyrų skaičius padidėjo nuo 60% 2012 metais iki 62% 2013 metais; moterų skaičius 
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sumažėjo nuo 40% iki 38%. Dar labiau paaštrėja skirtumai tarp vyriškų ir moteriškų verslų 

tvarumo lygio: 2013 metais išėjusių iš verslo moterų skaičius siekė vos 23% tarp visų 

išėjusių (vyrų – net 77%), o 2012 metais iš verslo išėjusių vyrų skaičius siekė 68% (moterų 

– 32%). Taigi, pastebimas moterų verslų tvarumo didėjimas. 

 2013 metais, kaip ir 2012 metais, tarp svarbiausių motyvų verslui plėtoti įsitvirtino didesnė 

nepriklausomybė. Lyginant respondentų motyvus pagal amžių, pastebima, kad daugiausia 

nepriklausomybės siekiančių yra 25-34 metų amžiaus kategorijoje. Nagrinėjant motyvų, 

skatinančių pradėti verslą, pokyčius pagal lytį, pastebima, kad didesnė dalis moterų siekia 

tiesiog išlaikyti pajamas (2013 metais tokių moterų skaičius siekė 8%, 2012 – nė viena 

moteris nesiekė tiesiog išlaikyti pajamas); pastebimas moterų, siekiančių didesnės 

nepriklausomybės, skaičiaus žymus sumažėjimas (nuo 67% 2012 metais iki 53% 2013 

metais; 2011 metais – 38%). Taip pat pastebimas mažesnis skaičius pajamas padidinti 

norinčių moterų (2012 metais šis skaičius siekė 27%, o 2013 metais 21%).  

 Tarp svarbiausių motyvų pradėti verslą tarp vyrų 2013 metais dominuoja didesnė 

nepriklausomybė – 48% ir asmeninių pajamų didinimas – 38%; pastebimas šių motyvų 

svarbos didėjimas, nes 2012 metais didesnę nepriklausomybę paminėjo 55%, o asmeninių 

pajamų didinimą akcentavo 20% respondentų. 

 Lietuvos ekspertų nuomonė 

 2013 m. pagerėjo kapitalo prieinamumas naujų ir augančių įmonių plėtrai, tačiau išliko 

vidutinio lygio. Ekspertų nuomone, padidėjo kreditų gavimo galimybėms, tačiau įmonių 

savininkams asmeninio kapitalo nepakanka finansuoti naujų ir augančių įmonių veiklas, 

todėl labai svarbu rasti išorinius finansavimo šaltinius. 

 Ekspertai mažiau palankiai vertino politinius veiksnius, kontroliuojančius naujų ir augančių 

įmonių veiklą. 

 Vyriausybės programos ekspertų buvo vertinamos nepakankamai palankiai naujų ir 

augančių įmonių atžvilgiu. 

 Galimybės pradėti verslą Lietuvoje yra vertinamos aukščiau nei vidutiniškai.  

 69% ekspertų mano, jog žmonės neturi pakankamai patirties pradėti naują verslą, 

nepakankamai žino, kaip pradėti ir valdyti stipriai augantį verslą.  

 Ekspertų nuomonės dėl paramos moterims pradėti verslą išsiskyrė. Iš vienos pusės, 34% 

ekspertų nesutinka su tuo, jog moterys yra skatinamos pradėti individualią veiklą ar naują 

verslą. Taip pat daugiau ekspertų nesutinka, nei sutinka su tuo, jog yra pakankamai 

socialinių paslaugų, kurios leidžia tęsti darbą, sukūrus šeimą, bei su tuo, kad visuomenėje 
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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 vienodai geba pradėti naują verslą. 

 50% ekspertų sutinka su tuo, kad stiprus įmonių augimo potencialas yra verslumo politikos 

prioritetas ir tai yra dažnai naudojamas kriterijus, atrenkant paramos gavėjus. 

 Labiausiai ekspertai sutinka su tuo, jog jaunimas (14-20 m.) gali lengvai įgyti pradinį ir 

vidurinį išsilavinimą (4,84) ir verslias veiklas daugiausiai išmoksta vykdyti per savo patirtį 

ir ryšius (3,49). 31% ekspertų mano, kad jaunimas (14-20 m.) įsitraukęs į verslias veiklas 

bus daugiau darbdavio nei samdomo darbuotojo pozicijoje. 32% ekspertų sutiko, kad 

jaunimui (14-20 m.) yra daug galimybių vystyti (mikro) verslus. Taip pat ekspertai mano, 

kad jaunimui (14-20 m.) nėra didelės būtinybės įsitraukti į verslias veiklas ar susirasti darbą.  

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

galimybės užsienyje yra patrauklesnės (4,47). Taip pat, jaunimui (21-34 m.) 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 

(2,86) ir mikrokreditai (2,84) yra mažiau prieinami. 42% ekspertų nesutiko su tuo, kad 

jaunimas (21-34 m.) susiduria su didesniais apribojimais nei kiti, tačiau 40% ekspertų 

sutiko, kad konfliktinės situacijos suformuoja didelius barjerus. 55% ekspertų sutiko, kad 

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

 Labiausiai ekspertai sutiko su tuo, kad verslininkai Lietuvoje yra labiau patenkinti profesiniu 

ir asmeniniu gyvenimu nei verslo nevystantys žmonės. Taip pat, ekspertų nuomone, bendros 

sąlygos Lietuvoje ir veikiantys darbo nuostatai leidžia suderinti asmeninį ir profesinį 

gyvenimą. 

 Taip pat ekspertų nuomone: 

o konkurencijos/antimonopolinė politika Lietuvoje nėra pakankami efektyviai ir 

veiksmingai įgyvendinama; 

o fizinė infrastruktūra Lietuvoje yra pakankama naujų ir augančių įmonių veiklai 

užtikrinti;  

o kultūrinės ir socialinės normos Lietuvoje yra vidutiniškai palankios verslios veiklos 

vystymui; 

o švietimo ir mokymo vaidmuo yra nepakankamas skatinant naujų verslų kūrimą ir 

vystymą; 
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o prekybos ir paslaugų infrastruktūra Lietuvoje yra pakankama naujų ir augančių įmonių 

poreikiams; 

o verslininko socialinis įvaizdis Lietuvoje yra teigiamas; 

o intelektinės nuosavybės teisės (INT) Lietuvoje yra ginamos vidutiniškai; 

o tyrimų ir plėtros sklaida Lietuvoje yra vertinama teigiamai. 

 

Rekomendacijos 

 Lietuvos švietimo sistema turėtų labiau orientuotis į verslumą, verslo procesus rinkoje ir 

verslumo ugdymą švietimo organizacijose. Situaciją pataisytų moksleivių verslumo 

skatinimas ir būtinų verslui žinių ir gebėjimų ugdymas. 

 Norint transformuotis į inovacijomis grindžiamos ekonomikos grupę, Lietuvai svarbu 

išlaikyti jaunų verslininkų šalies įvaizdį.  

 Ypatingai daugiau dėmesio reikėtų skirti moterų verslumo skatinimui. 

 Nereikėtų užmiršti tokių aspektų, kaip: miestų tarptautiškumo, atvykstančių turistų 

skaičiaus, besikeičiančių ekonomikos sąlygų ir pačių verslų dinamikos. 

 Siekiant verslo tęstinumo, atskirų miestų savivaldybės turėtų atkreipti dėmesį į esmines 

verslo nutraukimo priežastis savo miestuose.  

 Dar labiau investuoti į šalies verslumo tyrimus ir plėtrą. 

 Rinkos uždarumas, dažnai įvardinamas kaip Lietuvos verslą stabdantis veiksnys, turėtų būti 

nuodugniai nagrinėjamas, nes didesnė dalis šio neigiamo poveikio kyla dėl pačių verslininkų 

nesugebėjimo identifikuoti nišas. 

Pasirinktų sektorių tyrimų išvados ir rekomendacijos 

 Lietuvoje veikiančios nanotechnologijų įmonės nepasižymi aukštu konkurencingumu. 

Sunku išskirti pagrindinius Lietuvos nanotechnologijų sektoriaus įmonių konurencingumo 

pranašumus dėl sektoriaus dydžio. Taigi, nors ryškių konkurencinių pranašumų išskirti 

negalima, bandyta išskirti bendrus šio sektoriaus konkurencinius pranašumus ir išmatuoti jų 

lygį Lietuvos įmonėse.  

 Nors ir Lietuvoje atliekama nemažai mokslinių tyrimų, jų pritaikymas nėra dažnas. Didelė 

dalis atradimų taip ir lieka tyrimų laboratorijose, nors žinoma, kad nanotechnologijų 

pritaikymas yra labai platus ir tai yra vienas svarbiausių sektoriaus konkurencinių 

pranašumų.  
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 Nanotechnologijų sektorius yra laikomas perspektyvia sritimi, todėl jo plėtojimui skiriamas 

nemažas finansavimas, tai yra vienas iš konkurencinių privalumų, kuris palengvina naujų 

verslų kūrimąsi ir veiklos plėtimą. Nors šios paramos galimybės yra gerai žinomos, vis dėlo 

verslas nepilnai išnaudoja šią galimybę.  

 Verslininkai taip pat neskiria daug dėmesio nišinio verslo plėtojimui, šiuo aspektu sektoriaus 

konkurencinis pranašumas nėra išnaudojamas. Tuo tarpu produktų/ paslaugų unikalumo ir 

technologinio pažangumo pranašumai Lietuvoje išnaudojami tik iš dalies, todėl vertinami 

vidutiniškai.  

 Patentams, kaip konkurencingumą didinančiam veiksniui, skiriamas įvertinimas “žemas”, 

nes atradimai nanotechnologijų srityje per pastaruosius 5 metus nebuvo patentuojami arba 

buvo užpatentuoti vos keli, tačiau šis skaičius nėra reikšmingas. 

 Šiuo metu didžiausią pasisekimą ir geriausius rezultatus demonstruoja mažų sąnaudų oro 

linijų bendrovės, didžiausią svarbą skiriančios skrydžio paslaugos kainai. Mažų sąnaudų oro 

linijų bendrovių paslaugomis dėl patrauklių kainų, plataus jungiamųjų skrydžių pasirinkimo 

aktyviai naudojasi savaitgalių keliautojai. Žemos paslaugų kainos bei patrauklūs tiesioginiai 

skrydžiai paskatino naudotis mažų sąnaudų oro linijų bendrovių paslaugomis ir didžiausią 

vartotojų segmentą – atostogų keliautojus, kurie imasi patys organizuoti skrydžių maršrutus, 

o dėl riboto susisiekimo su pagrindiniais ES oro uostais pigių skrydžių paslaugomis tenka 

naudotis ir verslo keliautojams. Dėl aukščiau įvardintų priežasčių, šiuo metu Baltijos regione 

didžiausio pasisekimo susilaukė mažų sąnaudų verslo modelį pasirinkusios oro linijų 

bendrovės. 

 Sėkmingai vystyti oro linijų bendrovę būtų galima tik įgyvendinant, žemiau išvardintas 

aplinkybes bei sąlygas: 

o Tai turėtų būti vieninga visų trijų šalių oro linijų bendrovė, kurios veikla būtų bent 

dalinai subsidijuojama visų valstybių iš anksto sutartomis dalimis; 

o Tokia oro linijų bendrovė, pasinaudojant esama infrastruktūra, turėtų vieną centrinį 

oro uostą Rygoje bei du regioninius Vilniuje bei Taline. Keleiviai, skrendantys iš 

regioninių oro uostų mažiau populiariomis kryptimis būtų nukreipiami centralizuotai 

per Rygos oro uostą. Didžiausią užimtumą užtikrinančios skrydžių kryptys būtų 

vykdomos tiesioginiais reisais iš visų oro uostų;  

o Atsižvelgiant į regiono specifiką (mažai gyventojų, nutolęs nuo pagrindinių traukos 

centrų, maža pasiūla skirtingiems oro linijų bendrovių produktams) bei sėkmingus 

ES rinkos pavyzdžius būtų pagrįsta oro linijų bendrovei, pritaikant hibridinį verslo 
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modelį, kurį šiuo metu kaip tik ir bandoma įgyvendinti Air Baltic kompanijoje. 

Pritaikius hibridinį verslo modelį, būtų patenkinti tiek verslo, tiek atostogų, tiek 

savaitgalio bei kitų tipų keliautojų interesai. Įvairus lėktuvų parkas leistų lanksčiai 

adaptuoti skrydžių maršrutus bei tvarkaraščius.  

o Atkreiptinas dėmesys, kad ekspertų siūlomos sąlygos sėkmingai oro linijų bendrovei 

vystyti, jų pačių nuomone yra sunkiai arba beveik neįgyvendinama ir pagrindinė to 

priežastis – nesusikalbėjimas ir bendrų strateginių planų neturėjimas 

tarpvalstybiniame lygmenyje, bei nelankstus požiūris į privataus kapitalo pritraukimą 

strateginio lygio projektuose. 

Apžvelgus visų trijų oro linijų bendrovių rezultatus pastebėtina, kad nepriklausomai nuo oro linijų 

taikomo verslo modelio visos trys bendrovės paskutiniuosius tris metus dirbo nuostolingai. Norint ir 

toliau tęsti vykdomą veiklą, įmonės privalo užtikrinti finansinės paramos šaltinius bei lygiagrečiai 

vykdyti veiklos restruktūrizavimo procesus, siekiant sukurti optimalią veiklos struktūrą, kuris leis 

įmonėms dirbti pelningai. 

 Lietuvos mados industrija – tai dar neišnaudotų galimybių niša. Didžiausios problemos, 

stabdančios mados industrijos įsiliejimą, tai dizainerių ir mados įmonių savininkų  

tarpusavio nebendradarbiavimas, nenoras kooperuotis, nepagrįstas pavydas, taip pat 

nepakankama valstybės parama smulkiam ir vidutiniam verslui, lengvatų mokesčiams stoka, 

kreditamo sąlygos ir kt., dėl to mados rinka negali progresyviai ir pelningai gyvuoti. 

 Daugelis modelių agentūrų jaučia inovacinės veiklos įtaką, kuri sąlygoja konkurencinį 

pranašumą. Įmonės turi greičiau nei konkurentai reaguoti į aplinkos pokyčius, taip pat būti 

greitesnės ir diegiant naujas technologijas tam, kad galėtų eiti į visiškai naujas rinkas bei 

įgyvendinti rizikingas strategijas. 

 Mados verslas Lietuvoje kasdien vis sparčiau auga. Mados versle pastebima didelė 

konkurencija, kuri priverčia įmones diegti inovacijas ir ieškoti naujų nišų. Tam svarbūs tiek 

išoriniai, tiek vidiniai komunikaciniai ryšiai, kurių pagalba mados verslas turi puikias 

galimybes vystytis. 

 

Taigi, atlikus empirinį Lietuvos verslumo stebėsenos longitudinį tyrimą bei išanalizavus 

inovacijų diegimo tendencijas atskiruose sektoriuose galima daryti apibendrinančią išvadą, 

kad nepaisant verslumo ir intraverslumo augančių apraiškų Lietuvoje ši Lietuvos visuomenės 

savybė vis dar nėra pilnai išnaudoja, trūksta ją skatinančio švietimo, supratimo apie inovacijų 

verslo vystymo procesuose, kūrybiškumo, koją kiša Lietuvos rinkos uždarumas. 
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1 PRIEDAS. Aukštųjų technologijų 
ekspertų interviu klausimynas 

Klausimynas su numatomais atsakymais 

Sveiki, esame Vilniaus universiteto Tarptautinės verslo mokyklos tyrėjai. Šiuo metu atliekame 

tyrimą tema- „Inovacijų vaidmuo, stiprinant Lietuvos nanotechnologijų kompanijų konkurencinius 

pranašumus“. Siekiame išsiaiškinti, kokios inovacijos diegiamos nanotechnologijų įmonėse ir kaip 

jos padeda didinti įmonių konkurencingumą. 

Numatyta, kad tyrimo duomenys bus renkami, naudojant giluminio interviu metodą ir apklausiant 

įmonėse dirbančius ekspertus, t.y. asmenis, kurie įmonėje labiausiai susipažinę su vykdoma 

strategija ir verslo aplinka. Tai gali būti įmonės vadovas arba kitas kompetentingas asmuo.  

Prašome Jūsų skirti laiko susitikimui (30- 40 min.) Jums patogiu metu, patogioje vietoje. Kaip žinia, 

Lietuvoje nanotechnologijų sektoriuje veikiančių įmonių nėra daug, todėl kiekvienas susitikimas yra 

svarbus ir vertingas. 

Etikos normų ir duomenų konfidencialumo sąlygos bus aptariamos susitikimo metu. 

  

Apklausos planas: 

1) Įmonių profilio apžvalga 

2) Inovacijos įmonėjėse 

3) Konkurencingumas 

4) Įmonės ES kontekste 

 

Įmonės profilis 

 

1. Kiek darbuotojų dažniausiai dirba tokiose  įmonėse? 

Ar įmonėse yra  mokslinį laipsnį turinčių specialistų? Jei taip, kiek ir kokią dalį visų 

darbuotojų sudaro? 

 

2. Kas yra pagrindiniai tokių  įmonių klientai? 

Numanomi variantai: 

 

 Lietuvoje veikiančios įmonės 

 Užsienyje veikiančios įmonės 

 Lietuvoje ir užsienyje vekiančios 

 Kita 

 

3. Kaip kito su nanotechnologijomis susijusių produktų/ paslaugų paklausos dinamika 

Lietuvoje, vertinant per paskutinius 5 metus? 

 Numanomi variantai: 

 Paklausa ženkliai sumažėjo; 

 Neženkliai sumažėjo; 

 Išliko panaši;,  

 Neženkliai padidėjo; 

 Ženkliai išaugo. 
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4. Ar Lietuvoje yra pakankama, įmonių gaminamų produktų/ paslaugų (susijusių su 

nanotechnologijomis), paklausa? 

 Numanomi variantai: 

 

o Taip, pakankama 

o Ne, nepakankama 

o Iš dalies 

 

Inovacijos įmonėse  

5. Ar Lietuvos  įmonėse per paskutinius 5 metus buvo diegiamos inovacijos?  

Jei taip, kokios (paprašyti apibūdinti)? 

Inkrementinės: 

 Produkto 

 Paslaugos 

 Proceso 

 Vadybos 

Radikaliosios: 

 Produkto 

 Paslaugos 

 Proceso 

 Vadybos 

 

6. Kokia yra (produktų, procesų ir paslaugų) inovacijų diegimo dinamika Lietuvoje? 

Numanomi variantai: 

 Viena ir mažiau inovacija per 2 metus 

 1-2 inovacijos per 2 metus 

 3-4 inovacijos per 2 metus 

 5 ir daugiau inovacijos per 2 metus 

 Produkto (dažnumas) 

 Paslaugos (dažnumas) 

 Proceso (dažnumas) 

 

7. Kiek svarbios inovacijos nanotechnologijų įmonių strateginiuose procesuose? Skalėje 

nuo 1 iki 5, kur vienetas- visiškai nesvarbu, o 5- labai svarbu. 

 Labai svarbios 

 Svarbios 

 Nei svarbios nei nesvarbios 

 Nesvarbios 

 Visiškai nesvarbios 

 

8. Kokio profilio žmogiškieji ištekliai yra reikalingi inovacijų kūrimui ir plėtrai? 

 Numanomi variantai (galimi keli variantai): 

 Mokslininkai 

 Analitikai  
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 Ekspertai  

 Kūrėjai, menininkai 

 Vadybininkai (pardavimų, rinkodaros ir etc.) 

 Inžineriai, IT specialistai, techniniai darbuotojai 

 Lyderiai 

 Vadovai 

 Užsienio rinkų specialistai 

 Kita. 

 

9. Su kokiomis kliūtimis susiduriama diegiant inovacijas? (galimi keli variantai) 

 Numanomi variantai: 

 Konkurentai 

 Patentai, intelektinės nuosavybės apsauga 

 Finansavimas 

 Žmogiškieji ištekliai 

 Rinkos specifika 

 Technologinė bazė  

 Kita 

10. Kokias matote rinkos augimo tendencijas, ar matote rinkos proveržio galimybes? 

  

11. Kas Jūsų nuomone įmonių organizacinėje struktūroje turi būti atsakingas už 

inovacinius procesus? 
 Numanomi variantai: 

 Vadovas 

 Už inovacijas atsakingas asmuo 

 Atskiras padalinys 

 Visa komanda 

 Nėra apibrėžta 

 Kita 

 

12. Kiek procentų visų Lietuvoje sukuriamų inovacijų sudaro radikalios, lyginant su 

inkrementinėm (nuosaikiom)?  

 

13. Kaip Jūs manote kas yra svarbiau: vidiniai gebėjimai inovuoti ar gebėjimai įsisavinti 

išorines inovacijas? (Kodėl?) 

 

Konkurencingumas 

14. Ar per paskutinius 5 metus Lietuvos įmonėse įdiegtos inovacijos padėjo padidinti įmonių 

konkurencinį pranašumą? Kaip? 

 Numanomi variantai: 

o Visiškai nepadėjo 

o Nepadėjo 

o Nei padėjo nei nepadėjo 

o Padėjo 

o Labai padėjo 
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15. Kokie yra 2 pagrindiniai nanotechnologijų sektoriaus konkurenciniai pranašumai lyginant su 

kitais panašiais sektoriais Lietuvoje? 

 Numanomi variantai: 

o Technologinė pažanga; 

o Žmogiškieji ištekliai; 

o Inovacijų dažnumas; 

o Produktų ir/ ar paslaugų unikalumas; 

o Geografinė pozicija; 

o Partnerystės, bendradarbiavimas; 

o Infrastruktūra (komercinė ir fizinė); 

o Patentai; 

o Licenzijos; 

o Finansiniai resursai; 

o Tyrimai; 

o Formalizuoti inovacijų procesai; 

o Kita. 

 

16. Strateginės partnerystės. Ar įmonės bendradarbiauja su kitomis Lietuvos įstaigomis? Jei 

taip, su kokiomis? Ar bendradarbiavimas turi įtakos įmonių konkurencingumo didinimui?  

 Numanomi variantai 

o Mokymosi įstaigos (universitetai) 

o Laboratorijos 

o Tiekėjai 

o Įdarbinimo agentūros 

o Išornaudos principu (angl. outsorsing) Jums paslaugas atliekančios įmonės 

o Kitos įmonės 

o Kita 

 

17. Ar įmonės Lietuvoje yra užpatentavusios savo išradimus, technologijas ar kt.? (įvertinti 5 

metų laikotarpį). Jei taip, kiek patentų ir kokio tipo. 

 

Įmonė ES kontekste 

18. Kokie Lietuvos įmonių konkurenciniai pranašumai gali išskirti/ išskiria įmones ES 

kontekste?Paaiškinti. 

 Numanomi variantai: 

o Technologiniai; 

o Žmogiškieji ištekliai; 

o Inovacijų dažnumas; 

o Produktu ir/ ar paslaugų unikalumas; 

o Produktu ir/ ar paslaugų kainų patrauklumas; 

o Tarptautiškumas; 

o Geografinė pozicija; 

o Partnerystės, bendradarbiavimas; 

o Infrastruktūra (komercinė ir fizinė); 

o Patentai; 

o Licenzijos; 

o Finansiniai resursai; 
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o Tyrimai; 

o Formalizuoti inovacijų procesai; 

o Kita. 

 

2 PRIEDAS. Oro linijų ekspertų interviu 
klausimynas 

KOKYBINIO EKSPERTŲ INTERVIU KLAUSIMAI 

 

1. Prašau įvardinkite Jums žinomus egzistuojančius oro linijų bendrovių verslo modelius. 

2. Kurį iš išvardintų oro linijų bendrovių verslo modelių, įvardintumėte kaip konkurencingiausią ir 

sėkmingiausiai veikiantį, Europos Sąjungos rinkoje ir kodėl? 

3. Kokias tendencijas ir pokyčius pastebite Europos Sąjungoje oro linijų bendrovių veikloje?  

4. Jūsų nuomone, kokie rinkos faktoriai veikia Europos Sąjungos oro linijų bendrovių veiklos 

pokyčius? 

5. Kurie iš Jūsų išvardintų faktorių turi lemiamą reikšmę oro linijų bendrovių veiklai ir kodėl? 

6. Jūsų nuomone, ar Europos Sąjungos oro linijos taikosi prie besikeičiančių vartotojų poreikių? 

Jei taip, ar galėtumėte pateikti keletą pavyzdžių? 

7. Kaip vertinate Baltijos šalyse veikiančių oro linijų bendrovių veiklą? 

8. Kokius verslo modelius taiko Baltijos šalių oro linijų bendrovės? 

9. Ar galėtumėte išskirti sėkmingiausiai veikiančią Baltijos šalių oro linijų bendrovę bei  

10.   Kurią veikiančią (veikusią) Baltijos šalių oro linijų bendrovę priskirtumėte prie nesėkmingų 

pavyzdžių?  

11. Kokie veiksniai, Jūsų nuomone, labiausiai veikia Baltijos šalių oro linijų bendrovių veiklą? 

12. Jūsų nuomone, įmanoma Baltijos šalių rinkoje sėkmingai vystyti oro linijų bendrovės veiklą?  

13. Kokie esminiai faktoriai galėtų nulemti tolimesnę sėkmingą Baltijos šalių oro linijų bendrovių 

veiklą? 

14. Jūsų nuomone, kuris/(-ie) oro linijų verslo modelis/(-iai) sulauktų pasisekimo Baltijos šalyse ir 

kodėl? 
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3 PRIEDAS. Oro linijų poreikių tyrimas 
– gyventojų apklausos anketa 

 

Gerb. respondente,  

 

Atlieku tyrimą tema: "ORO LINIJŲ BENDROVIŲ VERSLO MODELIAI IR GALIMAS JŲ 

PRITAIKYMAS BALTIJOS ŠALYSE". Siekiant išsiaiškinti Baltijos šalių gyventojų poreikius 

atitinkančio oro linijų verslo modelio principus, labai svarbi Jūsų nuomonė, todėl prašau atsakyti į 

žemiau pateiktus klausimus.  

Anketa yra anoniminė ir Jūsų pateikta asmeninė informacija bus analizuojama apibendrinta 

forma ir naudojama tik šio darbo tikslams. Iš anksto dėkoju už atsakymams skirtą laiką! 

 

1. Jūsų lytis? 

a. Vyras 

b. Moteris 

2. Jūsų amžius? 

a. 18-25 metų 

b. 26-35 metų 

c. 36-50 metų 

d. Virš 50 metų 

3. Jūsų mėnesines pajamos (atskaičius mokesčius): 

a. Iki 1000 Lt 

b. 1001-2000 Lt 

c. 2001-3000 Lt 

d. Virš 3000 Lt 

4. Jūsų išsilavinimas? 

a. Pradinis 

b. Vidurinis 

c. Aukštesnysis 

d. Aukštasis 

e. Kita 

5. Jūsų socialinė padėtis? 

a. Studentas 

b. Bedarbis 

c. Samdomas darbuotojas/Valstybes tarnautojas 

d. Verslininkas / Užsiimate individualia, pajamas generuojančia veikla 
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e. Pensininkas 

f. Kita.............. 

6. Ar Jums yra tekę naudotis oro linijų bendrovių paslaugomis? 

a. TAIP 

b. NE (jeigu pasirinkote šį atsakymą, prašau pereikite prie paskutinio klausimo) 

7. Kaip dažnai naudojatės oro linijų bendrovių paslaugomis? 

a. Rečiau nei kartą per metus 

b. Kartą per metus 

c. 2-3 kartus per metus 

d. Dažniau negu 3 kartus per metus 

8. Dėl kokių priežasčių naudojatės oro linijų bendrovių paslaugomis? 

a. Atostogų/poilsinės kelionės  

b. Savaitgalio kelionės 

c. Verslo kelionės 

d. Giminaičių/draugų lankymas užsienio šalyje 

e. Siuntų gabenimas 

f. Dirbu užsienio šalyje 

9. Prašau atsakyti į šį klausimą, jeigu 8 klausime pasirinkote a. 

 Skalėje nuo 1 iki 5 prašau įvertinti, kokią  reikšmę, renkantis oro linijų bendrovę, Jums šie 

kriterijai (kur 5 reiškia „labai svarbu“, o 1 „visai nesvarbu“). 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. P

raša

u 

atsa

kyti 

į šį klausimą, jei 8 klausime pasirinkote b. 

Skalėje nuo 1 iki 5 prašau įvertinkite kokią reikšmę, renkantis oro linijų bendrovę, Jums turi šie 

kriterijai (kur 5 reiškia „labai svarbu“, o 1 „visai nesvarbu“). 

Renkantis oro linijų bendrovę man svarbu 1 2 3 4 5 

Kaina       

Skrydžio tvarkaraštis/trukmė      

Tiesioginis skrydis      

Skrydžių krypčių pasirinkimas      

Skrydžio paslaugos įsigijimo būdas      

Oro linijų bendrovės žinomumas/patikimumas      

Nemokamos paslaugos (maistas/gėrimai, pramogų paketas, bagažas)      

Renkantis oro linijų bendrovę man svarbu 1 2 3 4 5 

Kaina       

Skrydžio tvarkaraštis/trukmė      

Tiesioginis skrydis      

Skrydžių krypčių pasirinkimas      

Skrydžio paslaugos įsigijimo būdas      

Oro linijų bendrovės žinomumas/patikimumas      

Nemokamos paslaugos (maistas/gėrimai, pramogų paketas, bagažas)      
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11. Prašau atsakyti į šį klausimą, jeigu 8 klausime pasirinkote c. 

Skalėje nuo 1 iki 5 prašau įvertinkite, kokią reikšmę, renkantis oro linijų bendrovę, Jums turi šie 

kriterijai (kur 5 reiškia „labai svarbu“, o 1 „visai nesvarbu“). 

Renkantis oro linijų bendrovę man svarbu 1 2 3 4 5 

Kaina       

Skrydžio tvarkaraštis/trukmė      

Tiesioginis skrydis      

Skrydžių krypčių pasirinkimas      

Skrydžio paslaugos įsigijimo būdas      

Oro linijų bendrovės žinomumas/patikimumas      

Nemokamos paslaugos (maistas/gėrimai, pramogų paketas, bagažas)      

 

 

12. Prašau atsakykite į šį klausimą, jeigu 8 klausime pasirinkote d. 

Skalėje nuo 1 iki 5 įvertinkite, kokią reikšmę, renkantis oro linijų bendrovę, Jums turi šie kriterijai 

(kur 5 reiškia „labai svarbu“ o 1 „visai nesvarbu“). 

Renkantis oro linijų bendrovę man svarbu 1 2 3 4 5 

Kaina       

Skrydžio tvarkaraštis/trukmė      

Tiesioginis skrydis      

Skrydžių krypčių pasirinkimas      

Skrydžio paslaugos įsigijimo būdas      

Oro linijų bendrovės žinomumas/patikimumas      

Nemokamos paslaugos (maistas/gėrimai, pramogų paketas, bagažas)      

 

13. Prašau atsakykite į šį klausimą, jeigu 8 klausime pasirinkote e. 

Skalėje nuo 1 iki 5 įvertinkite, kokią reikšmę, renkantis oro linijų bendrovę, Jums turi šie kriterijai 

(kur 5 reiškia „labai svarbu“, o 1 „visai nesvarbu“). 

Renkantis oro linijų bendrovę man svarbu 1 2 3 4 5 

Kaina       

Skrydžio tvarkaraštis/trukmė      

Tiesioginis skrydis      

Skrydžių krypčių pasirinkimas      

Skrydžio paslaugos įsigijimo būdas      

Oro linijų bendrovės žinomumas/patikimumas      

Nemokamos paslaugos (maistas/gėrimai, pramogų paketas, bagažas)      

 

14. Prašau atsakykite į šį klausimą, jeigu 8 klausime pasirinkote f. 

Skalėje nuo 1 iki 5 įvertinkite, kokią reikšmę, renkantis oro linijų bendrovę, Jums turi šie kriterijai 

(kur 5 reiškia „labai svarbu“, o 1 „visai nesvarbu“). 

Renkantis oro linijų bendrovę man svarbu 1 2 3 4 5 

Kaina       

Skrydžio tvarkaraštis/trukmė      
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Tiesioginis skrydis      

Skrydžių krypčių pasirinkimas      

Skrydžio paslaugos įsigijimo būdas      

Oro linijų bendrovės žinomumas/patikimumas      

Nemokamos paslaugos (maistas/gėrimai, pramogų paketas, bagažas)      

 

15. Prašau pažymėti, kurios/(ių) oro linijų bendrovės/ių paslaugomis yra tekę naudotis bei tuo 

pačiu įvertinti, įmonės teikiamų paslaugų kokybę.  

Esu naudojęsis šių oro linijų paslaugomis 1 2 3 4 5 

Air Baltic       

Estonian Air      

Small Planet Airlines      

Lufthansa      

Finniar      

Ryanair      

Wizzair      

 

16. Kurie kriterijai buvo pagrindiniai pasirenkant oro linijų bendrovė/(ių) paslaugas: 

a. Skrydžio kaina 

b. Skrydžio tvarkaraštis/trukmė 

c. Tiesioginis skrydis 

d. Skrydžio krypčių pasirinkimas 

e. Skrydžio paslaugos įsigijimo būdas 

f. Oro linijų bendrovės žinomumas 

g. Nemokamos paslaugos (maistas/gėrimai, pramogų paketas, bagažas). 

17. Ar planuojate skristi artimiausiu metu, jeigu taip, kurios oro linijų bendrovės paslauga 

naudositės: 

a. Air Baltic 

b. Estonian Air 

c. Small Planet Airlines 

d. Lufthansa 

e. Finnair 

f. Ryanair 

g. Wizzair 

h. Kita……………..(įrašykite pavadinimą). 
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QUESTIONNAIRE 

 

Dear respondent,  

 

I am conducting the research “AIRLINE BUSINESS MODELS AND THEIR POSSIBLE 

ADAPTABILITY IN THE BALTIC STATES”. In order to find out which airlines business models 

meets Baltic States country’s needs. I am kindly inviting you to give the answer to the questions.  

Questionnaire is anonymous and the personal information, which will find out in the 

questionnaire will be analyze on summarized form and will be used only for the final mater thesis 

conclusions.  You can help me by taking a few moments to complete this questionnaire. 

Thank you for your assistance in advance! 

 

Choose the answer which best explains your preference and tick the box next to it. 

1. Gender: 

a. Male 

b. Female 

2. Choose your age group: 

a. 18-25  

b. 26-35  

c. 36-50  

d. 50 and plus 

3. You monthly income (after tax): 

a. Till 300 EURO 

b. 301-500 EURO 

c. 501-1000 EURO 

d. More than 1000 EURO 

4. Your education? 

a. Primarily 

b. Secondary 

c. Higher education 

d. University  

e. Other 

5. In terms of your current occupation, how would you characterize yourself? 

a. Student 

b. Unemployed 

c. Employee/Civil servant 

d. Businessman/ individual income generating activity 

e. Retired 

f. Other.............. 
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6. Have you ever before used airlines services? 

a. Yes 

b. No (if you choose this answer, please answer to the last question). 

7. How often you are using services of the airlines?  

a. Rather than once per year 

b. Once per year 

c. 2-3 times per year 

d. More than 3 times per year 

8. Please answer the reason why you are choosing services of the airlines: 

a. Holidays/Leisure travels  

b. Weekend trips 

c. Business trips 

d. Relatives/friends visits  

e. Parcel delivery 

f. Working in the foreign country 

 

 

9. Answer to this question, if in the question 8 you have chosen answer a. 

 

Please rate, how important each of the following criteria was in making your decision to choose an 

Airline (there 5 means ‚very important‘, 1 ‚not important at all ‘). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. Answer to this question, if in the question 8 you have chosen answer b. 

 

Please rate, how important each of the following criteria was in making your decision to choose an 

Airline (there 5 means ‚very important‘, 1 ‚not important at all ‘). 

 

 

 

It is important for me than I am choosing an Airline 1 2 3 4 5 

Price       

Flight‘s timetable/duration      

It is important for me than I am choosing an Airline 1 2 3 4 5 

Price       

Flight‘s timetable/duration      

Direct flights      

Various flight directions       

Flight‘s ticket purchasing option      

Level of airline reliability       

Free services on flight (meals/drinks, leisure packet)      

Free baggage option      

Aircraft type      
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Direct flights      

Various flight directions       

Flight‘s ticket purchasing option      

Level of airline reliability       

Free services on flight (meals/drinks, leisure packet)      

Free baggage option      

Aircraft type      

 

11. Answer to the question, if in the question 8 you have chosen answer c. 

Please rate, how important each of the following criteria was in making your decision to choose an 

Airline (there 5 means ‚very important‘, 1 ‚not important at all ‘). 

It is important for me than I am choosing an Airline 1 2 3 4 5 

Price       

Flight‘s timetable/duration      

Direct flights      

Various flight directions       

Flight‘s ticket purchasing option      

Level of airline reliability       

Free services on flight (meals/drinks, leisure packet)      

Free baggage option      

Aircraft type      

 

 

12. Answer to the question, if in the question 8 you have chosen answer d. 

Please rate, how important each of the following criteria was in making your decision to choose an 

Airline (there 5 means ‚very important‘, 1 ‚not important at all ‘). 

It is important for me than I am choosing an Airline 1 2 3 4 5 

Price       

Flight‘s timetable/duration      

Direct flights      

Various flight directions       

Flight‘s ticket purchasing option      

Level of airline reliability       

Free services on flight (meals/drinks, leisure packet)      

Free baggage option      

Aircraft type      

 

13. Answer to the question, if in the question 8 you have chosen answer e. 

Please rate, how important each of the following criteria was in making your decision to choose 

an Airline (there 5 means ‚very important‘, 1 ‚not important at all ‘). 

It is important for me than I am choosing an Airline 1 2 3 4 5 

Price       

Flight‘s timetable/duration      

Direct flights      

Various flight directions       
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Flight‘s ticket purchasing option      

Level of airline reliability       

Free services on flight (meals/drinks, leisure packet)      

Free baggage option      

Aircraft type      

 

14. Answer to the question, if in the question 8 you have chosen answer f. 

Please rate, how important each of the following criteria was in making your decision to choose an 

Airline (there 5 means ‚very important‘, 1 ‚not important at all ‘). 

It is important for me than I am choosing an Airline 1 2 3 4 5 

Price       

Flight‘s timetable/duration      

Direct flights      

Various flight directions       

Flight‘s ticket purchasing option      

Level of airline reliability       

Free services on flight (meals/drinks, leisure packet)      

Free baggage option      

Aircraft type      

 

15. Which Airline you had used before? Please rate Airline company’s services (there 5 means ‘very 

important’, 1 ‘not important at all’). 

 1 2 3 4 5 

Air Baltic       

Estonian Air      

Small Planet Airlines      

Lufthansa      

Finniar      

Ryanair      

Wizzair      

 

16. Which criteria were the most important to you, choosing Airline company‘s services:  

 

a. Price 

b. Flight‘s timetable/duration  

c. Direct flight 

d. Various flight directions  

e. Flight‘s ticket purchasing option 

f.  Level of airline reliability 

 

17. Are you planning to fly in the nearest moment? Which Airlines company you are planning 

to choose: 

a. Air Baltic 

b. Estonian Air 
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c. Small Planet Airlines 

d. Lufthansa 

e. Finnair 

f. Ryanair 

g. Wizzair 

h. Other…………….. 

 

4 PRIEDAS. Mados sektoriaus ekspertų 
interviu klausimynas 

 

 

Gerbiamas Respondente, 

Mes esame Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos tyrėjos. Atliekame tiriamąjį 

darbą inovacijų vaidmens mados industrijoje tema. Prašytume interviu metu pasidalinti asmenine 

patirtimi apie inovacijų vaidmenį modelių agentūroje. Apibendrinti duomenys bus naudingi modelių 

agentūroms.  

Jūsų suteikta informacija bus konfidenciali, duomenys pateikiami taip, kad nebūtų 

indentifikuotas asmuo. Gauti duomenys bus naudojami tik moksliniais tikslais. Interviu truktų apie 

valandą Jums patogioje vietoje ir tinkamu metu. 

Jūsų pasidalinta asmeninė patirtis apie inovacijų vaidmenį mados industrijoje yra labai 

svarbi ir naudinga esamiems ir būsimiems mados agentūrų vadovams. Atskleistos įžvalgos ir patirtis 

padėtų suprasti inovacijų vaidmenį, problemas ir jų priežastis.  

 

 

 

  

Interviu klausimai 

 
1 Papasakokite apie save, savo veiklą, profesinę patirtį. 

 

2 Kokių savybių reikia žmogui, norinčiam dirbti mados srityje. Kokias iš jų turite pats? 

 

3 Ką Jūsų gyvenime reiškia žodis mada? 

 

4 Kokios yra specialistų dirbančių mados srityje perspektyvos Lietuvoje? 

 

5 Kaip Jūs apibrėžtumėte sąvoką „Inovacijos“? 

 

6 Ko reikia norint būti inovatyviam? 

 

7 Kodėl svarbu inovacijos versle? 
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8 Kokie vidiniai komunikaciniai ryšiai funkcionuoja inovacinėje veikloje? 

 

9 Kokie išoriniai komunikaciniai ryšiai funkcionuoja inovacinėje veikloje? 

 

10 Kokios inovacijos buvo diegiamos įmonėje? 

 

11 Kas Jūsų nuomone yra varomoji jėga, kuri skatina bendrovių darbuotojus ieškoti naujų 

sprendimų ir kurti inovatyvius produktus? 

 

12 Kokia didžiausia įdiegtų inovacijų nauda? 

 

13 Kaip manote ar inovacijų kūrimas ir diegimas yra rizikingas? Kodėl? 

 

14 Kokią pajamų dalį procentais skyrėte inovacijoms praėjusiais metais? 

 

15 Kaip vykdyta inovacinė veikla paveikė įmonės konkurencingumą? 

 

16 Koks planuojamas inovacinės veiklos poveikis įmonės konkurencingumui? 

 

17 Kokie taikomi kūrybiškumo skatinimo metodai? 

  

18 Ar inovacijos mados versle pasižymi tam tikrais išskirtiniais bruožais? 

 

19 Kaip mados verslo modelis veikia inovacijų procesus įmonėse? 

 

20 Ar mados verslo inovacijų procesų valdymas yra specifinis, lyginant su kitų sektorių įmonėmis? 

 

 

 


