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Aida Barkauskaitė, Antanas Šimkus
Kauno technologijos universitetas

LIETUVOS IR ESTIJOS VALSTYBIŲ BIUDŢETŲ ANALIZĖ
Valstybės biudţetas yra finansų planas, kuriame parodomos finansiniais metais
planuojamos pajamos ir išlaidos, jis yra pagrindinė priemonė vykdant valstybės funkcijas. Pajamos
į valstybės biudţetą patenka iš šalyje sumokamų mokesčių ir nemokestinių pajamų bei Europos
Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų. Valstybės išlaidos yra tiesiogiai susijusios su
valstybės funkcijomis ekonomine, socialine bei politine prasme, jos yra skirtos svarbiausiems
visuomenės poreikiams tenkinti. Valstybės biudţeto pajamų ir išlaidų analizė yra itin aktuali tema,
nes šių duomenų nagrinėjimas būtinas planuojant būsimųjų metų biudţetus, o teisingas biudţeto
planavimas padeda išvengti problemų, kurios gali atsirasti susidarius biudţeto deficitui. Lietuvos
valstybės biudţeto deficitas prasidėjus ekonominei krizei ţymiai padidėjo (Hawkesworth ir kt.,
2010), o Estijoje situacija buvo priešinga – deficitas sumaţėjo. Todėl palyginti Lietuvos ir Estijos
biudţetų pajamas ir išlaidas yra svarbu, siekiant išsiaiškinti biudţetų skirtumus bei to prieţastis.
Darbo tikslas – išanalizuoti 2008 - 2013 metų Lietuvos bei Estijos valstybių biudţetų
pajamas ir išlaidas. Tyrimo objektas – Lietuvos ir Estijos valstybių biudţetų pajamos bei išlaidos.
Tyrimo metodai – palyginamoji, statistinių duomenų bei grafinė analizė.
Biudţetų pajamų analizė. Daţniausios valstybės biudţeto pajamų maţėjimo Lietuvoje
prieţastys yra: valstybės biudţeto mokestinių pajamų nesurinkimas dėl esančios sudėtingos
mokesčių sistemos, nepakankamai efektyvus pats mokesčių surinkimo procesas ir administravimo
procedūrų trūkumas bei įmonių nemokumas; aukštas šešėlinės ekonomikos lygis, vengimas mokėti
mokesčius, korupcija, nusikalstama veikla ir kt. (Rakauskienė, Makauskaitė, 2004). Estija skiriasi
nuo Lietuvos tuo, jog joje galioja maţesnis PVM tarifas, neapmokestinami fiziniams asmenims
mokami dividendai ir gyventojų nekilnojamasis turtas bei pelnui taikoma investicijų lengvata.
Nepaisant visų minėtų lengvatų Estija perskirsto didesnę savo BVP dalį nei Lietuva (Ţeimantas,
2011). Taigi, mokesčių administravimas Estijoje yra daug geresnis, tačiau kaip skiriasi Lietuvos ir
Estijos pajamų struktūra pavaizduota 1-2 paveiksluose.

1 pav. LR valstybės biudţeto pajamų struktūra

2 pav. Estijos valstybės biudţeto pajamų struktūra

Lietuvos ir Estijos valstybės biudţeto struktūra turi daugiau skirtumų, nei panašumų.
Lietuvoje socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo fondai yra atskiri, ir neįeina į
valstybės biudţetą. O Estijoje, ši sfera yra įskaičiuojama į valstybės biudţetą, ir pajamos
surenkamos socialinio draudimo įmokų pavidalu yra antras pagal svarbą lėšų šaltinis (nagrinėjamu
laikotarpiu įmokos siekė apie 30-37 proc. visų pajamų). Labai svarbus skirtumas, jog Estijoje
valstybinių įmonių dividendai mokami į biudţetą – tai leido sumaţinti Estijos biudţeto deficitą
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prieš euro įsivedimą. Daugiau lėšų į Estijos valstybės biudţetą surenkama tik iš prekių ir paslaugų
mokesčių (į kuriuos įeina panašūs mokesčiai, kaip ir Lietuvoje). ES parama Estijoje yra priskiriama
dotacijoms ir patenka į nemokestinių pajamų dalį, kuri, kaip matyti iš 2 pav., nesikeitė taip ţymiai,
kaip Lietuvoje. Didelių pokyčių Estijos biudţeto pajamų struktūroje nagrinėjamu laikotarpiu
nebuvo uţfiksuota. Prekių ir paslaugų mokesčiai siekė apie 34-37 proc. valstybės surenkamų
pajamų, o įplaukos iš pajamų mokesčio taip pat buvo gana stabilios ir sudarė apie 5,5-9 proc. Būtent
pajamas iš pastarojo mokesčio galima laikyti didţiausiu skirtumu tarp Lietuvos ir Estijos valstybės
biudţetų struktūrų. Kaip minėta, dar vienas svarbus veiksnys yra ES paramos pokyčiai, kurie
Lietuvoje dėl ekonominės krizės išaugo labiau, nei Estijoje. Trumpai aptariant Estijos biudţeto
pajamų surinkimą, galima teigti, kad jis keitėsi ne taip ţymiai, kaip Lietuvoje. O to prieţastys –
efektyviau vykdoma šalies ekonomikos politika bei gana paprasta ir stabili Estijos mokesčių
sistema, tačiau Estijoje mokesčių struktūros efektyvumas galėtų būti dar labiau padidintas maţinant
darbo apmokestinimą ir kompensuojant pajamų trūkumą efektyvesniais mokesčiais (OECD
Economic surveys Estonia, 2011).
Biudţetų išlaidų analizė. Tiek Lietuvoje, tiek Estijoje valstybės biudţeto išlaidos skirstomos
pagal asignavimus, kaip skiriasi šių šalių skiriamos išlaidos pavaizduota 3-4 paveiksluose.

3 pav. LR valstybės biudţeto išlaidų struktūra

4 pav. Estijos valstybės biudţeto išlaidų struktūra

Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos valstybės biudţeto išlaidų struktūra buvo pastovi, o
Estijos išlaidų struktūroje buvo keletas pakitimų, nuo 2012 metų atsirado naujų elementų, o kiti
buvo panaikinti. 2009-2010 metų išlaidų socialinės apsaugos sektoriui padidėjimą Estijoje galima
paaiškinti ekonominės krizės įtaka, kai padidėjo bedarbių skaičius, išmokamų pašalpų bei kitų
išmokų kiekis. Dar galima paminėti, kad administracinės išlaidos Estijoje 2011 metais padidėjo
beveik iki 20 proc., lyginant su visomis valstybės biudţeto išlaidomis. Taip pat svarbu pabrėţti, kad
pagal Lietuvos Laisvosios rinkos instituto tyrimus, galima teigti, jog Lietuva neturėtų skirti išlaidų
ekonomikai – kitaip sakant, vyriausybė neturėtų taip stipriai „kištis― į ekonomiką, tačiau pagal
pateiktus duomenis matyti, kad situacija yra vykdoma priešingai – išlaidos ekonomikai sudaro bene
didţiausią dalį visų Lietuvos valstybės biudţeto išlaidų – apie 24-26 proc. Lietuva savo planuojamų
2013 metų išlaidų pagal asignavimus nepateikia.
Išlaidos ir pajamos vienam gyventojui. Geriausiai skirtumus tarp Lietuvos ir Estijos
biudţetų atskleidţia pajamos ir išlaidos tenkančios vienam gyventojui (ţr. 5 pav.).
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5 pav. Lietuvos ir Estijos valstybės biudţeto pajamos, išlaidos, tenkančios vienam gyventojui

Estijoje tiek išlaidos, tiek ir pajamos vienam šalies gyventojui visu analizuojamu laikotarpiu
yra ţymiai didesnės ir siekia apie 14 – 18 tūkst. Lt, kai Lietuvoje šis rodiklis yra apie 6 – 8 tūkst. Lt.
Tačiau jei Estijoje socialinis draudimas nebūtų įskaičiuojamas į valstybės biudţetą, tuomet pajamos
ir išlaidos vienam gyventojui būtų apie 10 – 12 tūkst. Lt. Pajamų ir išlaidų vienam gyventojui
rodiklių kitimo tendencija abiejose šalyse yra panaši – 2009-2010 metais šios lėšos maţėjo, o vėliau
pradėjo didėti. Taip pat abiejose analizuojamose valstybėse 2008-2012 metais išlaidos gyventojui
buvo didesnės, nei pajamos. Dar vienas svarbus aspektas yra skirtumas tarp pajamų ir išlaidų
vienam gyventojui – Lietuvoje šis skirtumas buvo didţiausias 2010 metais ir siekė apie 1300 Lt, o
maţiausias jis buvo 2012 metais apie 200 Lt. Tai yra viena iš reikšmingų prieţasčių, dėl ko maţėja
šalies biudţeto nesubalansuotumas. Estijoje situacija gerokai skiriasi – šių lėšų skirtumas padidėjo
2011-2012 metais, ir šiuo metu jis turėtų sudaryti apie 3000 Lt. Tai viena iš prieţasčių,
paaiškinančių didėjantį Estijos valstybės biudţeto deficitą pastaraisiais metais.
Išvados
Lietuvoje vyravus finansinei krizei 2009 m., buvo daug mokestinių pakeitimų, kas tik dar labiau pablogino
ekonominę padėtį, kuomet Estijoje buvo efektyviau vykdoma biudţeto išlaidų kontrolė bei išlaikyta stabilesnė
mokestinė sistema. Dėl to Estijoje tiek išlaidos, tiek ir pajamos vienam šalies gyventojui yra didesnės nei Lietuvoje.
Taigi nors skirtumai tarp Lietuvos ir Estijos biudţetų nėra labai dideli, tačiau Estijai pavyko pasiekti Mastrichto
kriterijus: sumaţinti biudţeto deficitą bei turėti leistiną valstybės skolos lygį, kas leido 2011 m. Estijai įsivesti eurą.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ANALYSIS OF STATE BUDGETS OF LITHUANIA AND ESTONIA
Summary

A state budget is a financial plan of country for financial year including income and expenses; it is the main
instrument for carrying out state functions. Analysis of state budget is a very important and relevant issue, because
analysis of the data is necessary for planning future year state budgets. In order to compare and interpret state budgets
of Lithuania and Estonia properly - methods of comparative, statistical and graphical analysis have been used. Research
has shown that during the period of recession it is vital to maintain stable tax system. Although the state budgets of
Lithuania and Estonia didn‘t have too many differences, Estonia managed to accomplish the criteria of the Maastricht
and change their currency into Euro.
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VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITA: RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ
ATVEJIS
Anotacija. Straipsnyje analizuojama statistiniai duomenys, pateikiama visų Lietuvoje veikiančių
religinių bendruomenių skaičiaus dinamika 2009-2011 m., didţiausių religinių bendruomenių
baţnyčių kitimas atitinkamu laikotarpiu. Nagrinėjama viešojo sektoriaus subjekto religinių
bendruomenių buhalterinės ir mokestinės apskaitos tvarkymo pagrindai.
Įvadas. Lietuvoje nėra valstybinės religijos ir kiekvienas ţmogus turi teisę laisvai pasirinkti bet
kurią religiją, todėl tikintieji laisvai jungiasi į įvairias religines bendruomenes. Kadangi religinės
bendruomenės nevykdo valstybės funkcijų, o valstybė nevykdo religinių bendruomenių funkcijų,
religinės bendruomenės turi teisę laisvai organizuotis pagal savo hierarchinę ir institucinę struktūrą,
vidaus gyvenimą, tvarkyti savarankiškai pagal savo kanonus, statutus. Religinių bendruomenių
apskaitos tvarkymas yra gana specifinis, todėl būtina išsamiau nagrinėti religinių bendruomenių
apskaitos ypatybes.
Straipsnio tikslas. Išanalizuoti viešojo sektoriaus subjekto religinių bendruomenių apskaitos
ypatybes.
Straipsnio objektas. Religinės bendruomenės.
Darbo uţdavianiai:
1. Išanalizuoti religinių bendruomenių struktūrą 2009-2011 m.
2. Išnagrinėti religinių bendruomenių buhalterinės apskaitos ypatybes.
3. Pateikti religinių bendruomenių mokestinės apskaitos ypatybes.
Tyrimo metodai: statistinių duomenų analizė, palyginamoji analizė.
Pagrindinės sąvokos: viešojo sektoriaus apskaita, religinė bendruomenė.Religinių
bendruomenių analizė 2009-2011 m. Lietuvoje. Valstybė pripaţįsta devynias Lietuvoje
egzistuojančias religines bendruomenes: lotynų apeigų katalikų, graikų apeigų katalikų, evangelikų
liuteronų, evangelikų reformatų, ortodoksų (stačiatikių), sentikių, judėjų, musulmonų sunitų ir
karaimų (Stanaitis, 2004). 1 pav. yra pateikta Lietuvoje įsikūrusių religinių bendruomenių skaičiaus
kitimas 2009-2011 m. Didţiausią dalį sudaro Romos katalikų bendruomenių skaičius, atitinkamai apie
78 proc., kuris 2009-2011 m. padidėjo nuo 703 iki 716 religinės bendruomenės. Maţiausią dalį sudaro
Karaimų religinės bendruomenės, atitinkamai tik 0,11 proc. 2009-2011 m. šių religinių bendruomenių
skaičius nekito, buvo lygus vienam.

1 pav. Religinių bendruomenių skaičiaus dinamika
2 pav. Romos katalikų baţnyčių skaičiaus dinamika
2009-2011 m.
2009-2011 m.
Šaltinis:http://db1.stat.gov.lt/statbank/default.asp?w=1366
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Visų kitų religinių bendruomenių skaičius svyravo nuo 4 iki 61 religinės bendruomenės ir
sudarė nuo 0,44 proc. iki 6,73 proc. visų religinių bendruomenių. Tik vienų Judėjų religinių
bendruomenių skaičius 2010-2011 m. sumaţėjo, atitinkamai nuo 9 iki 8 religinių bendruomenių.
2 pav. yra pateikta Romos katalikų baţnyčių skaičiaus dinamika 2009-2011 m. pagal
vyskupijas. Iš viso yra aštuonios Romos katalikų vyskupijos. Didţiausią dalį baţnyčių turi Telšių
vyskupija, atitinkamai 139. 2009-2011 m. baţnyčių skaičius Telšių vyskupijoje nesikeitė. Maţiausią
dalį baţnyčių turi Kariuomenės ordinariatas, atitinkamai 2009 m. 1 baţnyčia, 2010-2011 m. 2
baţnyčios. Iš viso 2011 m. buvo 719 baţnyčios. Didţiausias kunigų skaičius 2009-2011 m. buvo
Vilniaus vyskupijoje, atitinkamai 187. Maţiausias kunigų skaičius tuo pačiu 2009-2011 m. laikotarpiu
buvo Kariuomenės ordinariato vyskupijoje, atitinkamai 14. Iš viso 2009 m. buvo 859 kunigai, 2010
m. 872 ir 2011 m. 856.
Religinių bendruomenių finansinių dedamųjų apskaita. Religinės bendruomenės yra
priskiriamos pelno nesiekiančioms organizacijoms, todėl jų buhalterinė apskaita turėtų atitikti pelno
nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės
atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisykles, tačiau jos tik rekomenduojamos, nes religinių
bendruomenių santykius su valstybe reglamentuoja 2000 m. įsigaliojusi tarptautinė Lietuvos ir
Šventojo Sosto sutartis dėl santykių tarp katalikų baţnyčios ir valstybės, pagal kurią religinės
bendruomenės turi teisę laisvai organizuotis pagal savo hierarchinę ir institucinę struktūrą, vidaus
gyvenimą, tvarkytis savarankiškai pagal savo kanonus, statutus. Pelno mokesčiu apmokestinamos, kai
uţdirbamas pelnas.
3 pav. yra pavaizduota Religinių bendruomenių komercinės veiklos pajamoms priskiriamos
pajamos, uţdirbtos pardavus prekes ar kitą turtą, suteikus apmokamas paslaugas. Religinių
bendruomenių komercinės veiklos pajamoms nepriskiriamos pajamos: gautos pardavus kaip paramą,
paveldėjimo būdu ar kaip kompensaciją uţ nusavintą turtą, gautą turtą, jei jos skiriamos maldos
namams statyti, jiems remontuoti ar restauruoti, labdarai, kultūrai, švietimui, sielovadai ar
karitatyvinei veiklai; gautos vykdant sielovadinę, misionierišką, švietimo ir karitatyvinę veiklą
(Meilius ir kt., 2002).

3 pav. Religinių bendruomenių komercinės veiklos pajamos
Šaltinis: sudaryta pagal [5] šaltinį

Religinės bendruomenės paslaugų neteikia ir gyvena iš aukų, todėl mokesčio uţ mišias,
santuokų, krikštynų įregistravimą ar mirusiojo palydėjimą nėra, yra tik auka (Romanovskaja, 2010).
Auka yra laisvanoriška. Ţmogus duoda tiek, kiek jis mano esant reikalinga, kiek jis gali sau leisti.
Jeigu uţ išduodamą paţymą būtų nustatytas valstybės mokestis, tiek ir reikėtų sumokėti, tačiau jeigu
išrašas iš baţnyčios knygų, išrašas nieko nekainuoja. Santuokos, krikštas registruojami į knygas, todėl
ir išrašas nekainuoja. 4 pav. yra pateikta pagrindiniai religinių bendruomenių finansavimo šaltiniai.
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4 pav. Religinių bendruomenių finansavimo šaltiniai
Šaltinis: sudaryta pagal [1] šaltinį

Religinių bendruomenių mokestinės apskaitos pagrindai. Religinių bendruomenių turtas ir
pajamos nėra apmokestinamos. Nutraukus veiklą, likęs turtas pereina jų įstatuose nurodytam turto
perėmėjui, priešingu atveju turtas atitenka valstybei. Dvasininkai gali būti išlaikomi iš religinės
bendruomenės lėšų pagal jos nustatytą tvarką arba gauti išlaikymą tiesiogiai iš tikinčiųjų uţ religinius
patarnavimus. Nuo 2007 m. sausio 1 d. religinių bendruomenių dvasininkų, patarnautojų ir
aptarnaujančio personalo pajamos apmokestinamos Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymų
nustatyta tvarka, nes turi teisę priimti į darbą asmenis, su kuriais sudaroma darbo sutartis. Asmenims,
dirbantiems pagal darbo sutartį religinėse bendruomenėse, jų įstaigose, įmonėse ar organizacijose,
taikomos teisės į socialinį draudimą ir kitos teisės bei garantijos, nustatytos Lietuvos Respublikos
įstatymų. Šiems tikslams religinės bendruomenės į Valstybinį socialinio draudimo fondą iš savo
pajamų privalomai moka tokias pat įmokas kaip ir valstybės įmonės, įstaigos ir organizacijos.
Išvados
Didţiausią dalį religinių bendruomenių sudaro Romos katalikai. 2011 Lietuvoje iš viso buvo 716 Romos katalikų
religinės bendruomenės. Šios religinės bendruomenės yra jungiamos į vyskupijas. Iš viso yra aštuonios vyskupijos. 2011
m. iš viso buvo 719 Romos katalikų baţnyčių. Kiekviena Romos katalikų religinė bendruomenė turi savo baţnyčią ir trys
baţnyčios nėra įtrauktos į jokią religinę bendruomenę.
Nors religinės bendruomenės yra priskiriamos pelno nesiekiančioms organizacijoms, buhalterinę apskaitą
reglamentuojantys teisės aktai yra rekomendacinio pobūdţio, todėl apskaita tvarkoma pagal kanonus ir statutus.
Religinės bendruomenės apmokestinamos tik tais atvejais, kai vykdoma ūkinė veikla.
1.
2.
3.
4.

5.
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PUBLIC SECTOR ACCOUNTING: THE CASE OF RELIGIOUS COMMUNITIES

Summary
The article analyzes the statistics of all the religious communities operating in Lithuania Dynamics of 2009-2011,
the largest religious communities, churches transitions corresponding period. A relevant public sector entity religious book
and tax accounting basics. The religious community does not state functions, and the state does not fulfill religious
functions, and their accounting treatment is quite specific. It is necessary to elaborate on the religious characteristics of
accounting.
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BALTIJOS ŠALIŲ NAMŲ ŪKIŲ FINANSINIO TURTO STRUKTŪROS
POKYČIŲ ANALIZĖ
Baltijos šalių namų ūkių finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų analizė 2008-2012 metais
Atskiri autoriai ar institucijos namų ūkių sąvoką vertina skirtingai, tačiau visi pabrėţia, jog
namų ūkį gali sudaryti vienas ir daugiau asmenų. Pasak R. Harvey (2004) ir V. Aleknavičienės
(2005), namų ūkiai yra vertinami kaip svarbūs ekonominių santykių dalyviai. Pagal Lietuvos,
Latvijos, Estijos statistikos departamentus (2012) ir Europos centrinį banką (2013), namų ūkiai turi
dalintis vartojimo išlaidomis ir gyventi kartu. Pasak V. Vitunskienės (1997), namų ūkio bruoţai:
bendras gyvenamasis plotas, bendros pajamos ir išlaidos, ir bendras produktų vartojimas.
Visose trijose Baltijos šalyse finansinį turtą daugiausiai sudaro indėliai. Lietuvoje namų ūkių
indėliai nuo 2008 metų iki 2012 metų išaugo 16,36 proc., t.y. nuo 7152 iki 8322 mln. EUR, Latvijoje
– 3,6 proc., t.y. nuo 4109 iki 4257 mln. EUR, Estijoje – 26,88 proc., t.y. nuo 3601 iki 4569 mln. EUR.
Pastebima, kad daugiau lėšų indėliuose laiko lietuviai, o sparčiausiai namų ūkių indėlių suma augo
Estijoje. Latviai ir estai beveik per pusę maţesnę sumą lėšų laiko indėliuose nei lietuviai. Per 20082012 metus Lietuvos namų ūkių neterminuoti indėliai išaugo 172,6 proc., t.y. nuo 473,44 iki 1290
mln. EUR, nors neterminuotų indėlių palūkanų norma tuo pačiu metu sumaţėjo 98,69 proc., t.y. nuo
5,35 iki 0,07 proc. Latvijoje per 2008-2012 metus neterminuoti indėliai sumaţėjo 24,28 proc., t.y. nuo
371,51 iki 258,97 mln. EUR, kai palūkanų norma sumaţėjo 97,43 proc., t.y. nuo 5,06 iki 0,13 proc.
Terminuoti indėliai Lietuvoje sumaţėjo 17,31 proc. Latvijoje – 34,32 proc. Estijoje namų ūkių
laikoma pinigų suma per 2008-2012 metus padidėjo 28,08 proc., t.y. nuo 3561,2 iki 4561,2 mln.
EUR, o palūkanų norma sumaţėjo 66,24 proc., t.y. nuo 1,57 iki 0,54 proc. Galima teigti, kad indėlių
palūkanų normos labiausiai krito Lietuvoje ir Latvijoje. 2012 metais maţiausios indėlių palūkanos
pastebimos Lietuvoje, tačiau pastarojoje šalyje indėlių suma yra didţiausia. Vadinasi, palūkanų
norma, koreguoja investuotojų apsisprendimą, tačiau indėliai yra viena išaugiausių investavimo
priemonių, todėl indėliai visu analizuojamu laikotarpiu išlieka didţiausia finansinio turto dalimi.
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sudarytas pagal banką „SEB―, 2013)

II pakopos pensijų fonduose esančios lėšos per 2008-2012 metus Lietuvoje išaugo 12,77 proc.
(89,44 mln. EUR), Latvijoje – 21,93 proc. (88,03 mln. EUR), Estijoje – 21,47 proc. (75 mln. EUR).
2012 metais Lietuvoje II pakopos pensijų fonduose sukauptos lėšos sudaro 13 proc., Latvijoje ir
Estijoje – 22 proc.
Analizuojant pagal gyvybės draudimo sutartis sukauptas lėšas, matoma, kad Latvijoje ir
Lietuvoje pastarosios sudaro 6 proc. viso finansinio turto (apie Estijos namų ūkių sukauptas lėšas iš
gyvybės draudimo fondų – informacijos nėra). Pagal gyvybės draudimo sutartis sukauptos lėšos
Lietuvoje 2008-2012 metais išaugo 55,48 proc., t.y. nuo 420 iki 653 mln. EUR, Latvijoje – 63,71
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proc., t.y. nuo 259 iki 424 mln. EUR. Kalbant apie investavimą į vertybinius popierius, matoma, kad
pastarasis investavimas Lietuvoje yra populiaresnis nei Latvijoje ir Estijoje. Per 2008-2012 metus
Lietuvoje investavimas į obligacijas, akcijas ir kitus vertybinius popierius išaugo 31,36 proc.,
Latvijoje – 32,99 proc., Estijoje sumaţėjo 4,34 proc.
2 paveiksle yra pateikta Baltijos šalių namų ūkių finansinių įsipareigojimų struktūra 2008 ir
2012 metais. Pastebima, kad didţiausia dalis tiek 2008 metais, tiek 2012 metais, finansinių
įsipareigojimų sudaro būsto paskolos. Pastarosios sudaro didesnė finansinių įsipareigojimų dalį nei
vartojimo paskolos todėl, kad suma, reikalinga vartojimui, būna kur kas maţesnė nė būstui įsigyti
reikalinga suma. Per 2008-2012 metus būsto paskolos Lietuvoje sumaţėjo 3,01 proc. (182 mln.
EUR), Latvijoje – 25,88 proc. (1860 mln. EUR), Estijoje – 12,1 proc. (998 mln. EUR). Kalbant apie
vartojimo paskolas, pastebima, kad pastarosios per 2008-2012 metų laikotarpį Lietuvoje sumaţėjo
48,14 proc. (609 mln. EUR), Latvijoje – 31,31 proc. (351 mln. EUR), Estijoje – 28,97 proc. (191 mln.
EUR). Verta paminėti, jog per analizuojamą laikotarpį Estijos namų ūkių būsto paskolų suma yra
didţiausia, o vartojimo paskolų suma didţiausia – Latvijoje.
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(autoriaus sudarytas pagal banką „SEB―, 2013)

Ţenkliam būsto paskolų dydţiui visuose namų ūkių finansiniuose įsipareigojimuose įtakos
turėjo didelė tokių paskolų pasiūla bei taikomos lengvatos, finansinio sektoriaus konkurencija bei
kitos skolinimuisi palankio sąlygos. Prieškriziniu laikotarpiu skolinimąsi skatino didelės ir sparčiai
augančios uţsienio kapitalo įplaukos, kurios skatino vidaus vartojimo augimą. Kriziniu laikotarpiu
visose trijose Baltijos šalyse finansiniai įsipareigojimai sumaţėjo, o tai lėmė namų ūkių lūkesčiai, jog
nekilnojamo turto kainos daugiau gali nebekilti. Be to, Baltijos šalių komerciniai bankai reagavo į
besikeičiantį ekonomikos ciklą, todėl keitė kreditavimo politiką (ji tapo grieţtesnė, nes buvo
reikalaujamos didesnės pradinės įmokos) ir daugiau orientavosi į taupymo ir investavimo priemones.
Pokriziniu laikotarpiu finansinių įsipareigojimą visose Baltijos šalyse lėmė padidėjusi skolininkų
kredito rizika, dėl sugrieţtėjusių paskolų suteikimo sąlygų sumaţėjusi paskolų pasiūla, išaugęs
nedarbas, lėtai didėjantis darbo uţmokestis bei konservatyvus bankų paskolų vertinimas.
Baltijos šalių namų ūkių grynąjį finansinį turtą veikiantys veiksniai
Grynasis finansinis turtas yra finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų skirtumas. Kaip teigia
M. B. Zinni (2013), galima išskirti tokius grynąjį finansinį turtą sąlygojančius veiksnius: individualios
vartojimo išlaidos, tenkančios namų ūkiui, disponuojamos pajamos, tenkančios namų ūkiui, vidutinė
šalies gyventojo gyvenimo trukmė, vidutinis BVP tenkantis vienam gyventojui, akcijų rinkos
kapitalizacijos norma. Kaip teigia, J. M. Poterba, S.F. Venti, D. A. Wise (2013), namų ūkių finansinį
turtą lemia tarpusavyje susiję veiksniai: sveikata, išsilavinimas ir vidutinės uţdirbamos pajamos.
Pasak Europos Centrinio banko (2013), namų ūkių finansinio turto ir įsipareigojimų dinamika
priklauso nuo: namų ūkių struktūros, namų ūkių narių amţiaus, išsilavinimo, uţimtumo lygio,
paveldimumo, geografinės padėties, šalies makroekonominių rodiklių, turto kainų dinamikos.
Pasinaudojus autorių išvardintais veiksniais, grynojo finansinio turto kintamaisiais yra
pasirinkti tokie veiksniai: vidutinės disponuojamos namų ūkio pajamos (EUR/mėn.), namų ūkiai,
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neturintys vidurinio išsilavinimo (proc.), namų ūkiai, turintys aukštesnįjį ar aukštąjį išsilavinimą
(proc.), vidutinė moterų gyvenimo trukmė (metais), vidutinė vyrų gyvenimo trukmė (metais), namų
ūkių vidutinė metinė taupymo norma (proc.), vidutinė metinė infliacija (proc.), vidutinis metinis
nedarbo lygis (proc.). Norint nustatyti kiekvieno kintamojo įtaką grynajam finansiniam turtui, būtina
išsiaiškinti, kurie kintamieji yra reikšminiai. Todėl pagal t statistikos reikšmę (Stjudento kriterijus
pagal 10 stebinių ir tikimybę 0,05), kuri teigia, kad t statistikos reikšmė negali viršyti 1,812, sąlygą
tenkina vidutinė moterų trukmė ir vidutinė vyrų trukmė (Lietuvos namų ūkiams); namų ūkiai,
neturintys vidurinio išsilavinimo, namų ūkiai, turintys aukštesnįjį ar aukštąjį išsilavinimą, moterų
vidutinė gyvenimo trukmė (Latvijos namų ūkiams); namų ūkiai, neturintys vidurinio išsilavinimo,
moterų ir vyrų vidutinė gyvenimo trukmė (Estijos namų ūkiams).
Išvados

Namų ūkiai yra vienas iš svarbiausių ekonomikos sistemos dalių, todėl pravartu analizuoti
namų ūkių finansinį turtą ir finansinius įsipareigojimus. Straipsnyje palyginami atskirų autorių namų
ūkio sąvokos apibrėţimai, nustatomi namų ūkio bruoţai, finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų
sudėtis. Analizuojami autorių pateikiami veiksniai, darantys įtaką grynam namų ūkių finansiniam
turtui. Analizei pasirinkta 10 kintamųjų, kurie apima tiek namų ūkio struktūrą, tiek namų ūkių
pajamas, išsilavinimą, amţių bei makro rodiklius. Nustatyta, jog Lietuvos namų ūkių grynajam
finansiniam turtui didţiausią įtaką daro išsilavino neturintys namų ūkiai, Latvijos – vidutinė vyrų
gyvenimo trukmė, o Estijos – vieniši asmenys.
1.
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3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
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STRUCTURE ANALYSIS OF FINANCIAL ASSETS CHANGES IN BALTIC STATES HOUSEHOLDS
Summary

Households are one of the most important parts of the economic system. Because of this fact, it is useful to
analyse households‘ financial assets and financial liabilities. There are household definition comparison belong different
authors. Without that, it is analysing household characteristics, their financial assets and financial liabilities. Moreover,
there are setting the factors which can make some influence on the households‘ net financial assets. It is selected 10
variables, which are included in these categories: household structure and household income, education, age and macro
indicators. It was found that the Lithuanian household net financial assets are mainly affected by non-educated households,
Latvia - the average life expectancy for men, and Estonia - single persons.
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LIETUVOS IR PORTUGALIJOS VALSTYBĖS BIUDŢETO ANALIZĖ 2008 –
2013 METŲ LAIKOTARPIU
Daugelis ţmonių planuoja ir sudarinėja savo asmeninius biudţetus dienai, savaitei ar net
visiems metams. Lygiai taip veikia ir valstybė, rengdama finansų planą – biudţetą, kuriame
parodomos kitais finansiniais metais laukiamos pajamos ir išlaidos. Kiekviena valstybė siekia visiško
uţimtumo, ekonomikos augimo, socialinių garantijų visuomenei. Siekiant ilgalaikės, visapusiškos
ekonominės ir socialinės piliečių gerovės, biudţeto įstatymas uţtikrina, kad sudarant ir vykdant
biudţetą piniginiai ištekliai būtų naudojami efektyviai. (LR Finansų ministerija, 2013)
Straipsnio tikslas – palyginti Lietuvos ir Portugalijos valstybės biudţetų pajamas ir išlaidas
2008-2013 metų laikotarpiu.
Darbo metodai – mokslinės literatūros šaltinių ir statistinių duomenų analizė.
Uţdaviniai:
 Pateikti ir išnagrinėti Lietuvos valstybės biudţeto pajamas ir išlaidas 2008 – 2013 metais
bei jas palyginti su atitinkamo laikotarpio Portugalijos valstybės biudţeto pajamomis ir
išlaidomis;
 Išnagrinėti Lietuvos ir Portugalijos biudţeto pajamų prognozes 2013 metams.
Raktiniai ţodţiai: valstybės biudţetas, mokesčiai, biudţeto pajamos ir išlaidos
Valstybės biudţetas
Valstybės biudţetas yra stambiausias centralizuotas piniginis fondas, kurio sudarymu ir
panaudojimu rūpinasi ir uţ jį visiškai atsako Vyriausybė. Kaip teigia Naraškevičiūtė ir Lakštutienė
(2005), valstybės biudţetas – pagrindinis finansinis valstybės planas, sudarytas valstybinis piniginis
fondas bendroms reikmėms tenkinti, išreiškiantis biudţeto materialinį turinį. Taip pat valstybės
biudţetas yra svarbus tiek ekonomine, tiek politine prasme, nes suteikia galimybes vykdyti finansinę
ir ekonominę politiką šalies mastu.
Valstybės biudţetas glaudţiai susijęs ir su kitomis finansų sistemos grandimis. Jis yra lyg
koordinuojantis centras, galintis suteikti kitoms grandims būtiną finansinę pagalbą. Remiantis
Aleknevičiene (2005), pagrindinės nacionalinio biudţeto funkcijos yra: nacionalinių pajamų ir BVP
paskirstymas, valstybinis ekonomikos reguliavimas, socialinės politikos priemonių finansavimas
centralizuotų pinigų fondų sudarymo ir naudojimo kontrolė. Norint sudaryti biudţetą, reikia laikytis
tam tikrų principų. Remiantis autorių V. Naraškevičiūtės, A. Lakštutienės (2005), V. Aleknevičienės
(2005), E. Buškevičiūtės (2006) nuomone, galima teigti, kad vienas iš svarbiausių biudţeto sudarymo
principų – biudţeto viešumas. Šis principas reikalauja, kad biudţetas būtų viešai skelbiamas ir
kiekvienam, norinčiam su juo susipaţinti, lengvai prieinamas. Taip pat vienas iš svarbiausių principų
yra biudţeto bendrumas, kuris atskleidţia visas valstybės pajamas ir išlaidas. Biudţeto bendrumą
nusako vienoda biudţeto sistema, struktūra, vienodi valstybės finansiniai dokumentai, bendra
biudţeto klasifikacija.
Lietuvos ir Portugalijos valstybės biudţeto sandara
Pasak Kviklienės (2010), valstybės valdymui reikalingi finansiniai ištekliai. Jų svarbiausias
šaltinis, ţinomas ir išnaudojamas nuo seniausių laikų, – tai mokesčiai. Valstybinės mokesčių
inspekcijos duomenimis, Lietuvoje apie 90 procentų valstybės bei savivaldybės biudţetų įplaukų
sudaro mokestinės pajamos (ţr. 1 pav.). Didţiausią nacionalinio biudţeto įplaukų dalį sudaro
pridėtinės vertės mokestis, gyventojų pajamų mokestis, akcizai.
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Šaltinis: sudaryta autorės pagal LR Finansų ministerijos
duomenis
1 pav. LR biudţeto pajamos ir mokesčių dalis, 20082013 m., Lt

Šaltinis: sudaryta autorės pagal Portugalijos statistikos
duomenis
2 pav. 2009-2013 metų Portugalijos valstybės biudţeto
pajamos (eurais)

Iš pateikto 1 paveikslo matyti, kad Lietuvos valstybės biudţeto pajamos nuo 2008 metų iki
2010 metų maţėjo. Tai vyko dėl kiekvienais metais maţėjančių mokestinių įplaukų į valstybės
biudţetą (dėl gyventojų pajamų mokesčio, pelno mokesčio, turto mokesčio įplaukų). Galima teigti,
kad tai įvyko dėl ekonominės finansinės krizės ir didelės emigracijos šiuo laikotarpiu. Dėl šių
prieţasčių galėjo sumaţėti naujų verslų steigimas ir esamų plėtimas bei prekių ir paslaugų vartojimas
šalyje.
Portugalijos valstybės pajamos nuo 2009 metų iki 2011 metų nuolat augo, bet 2012 metais
pajamos krito. Prognozuojamais 2013 metais valstybės pajamos taip pat kris, lyginant su 2012 metais
(ţr. 2 pav.). Didţiausią pajamų dalį, kaip ir LR biudţete, sudaro mokesčiai (gyventojų pajamų
mokestis, pelno mokestis, PVM, automobilių mokestis, elektros mokestis). Šiuo metu Portugalija
patiria euro zonos problemų, dėl didelio valstybės biudţeto deficito ir uţsienio skolų, kurios
susiformavo dėl narystės euro zonoje suteiktų galimybių pigiai ir gausiai skolintis, dėl palankios
pasaulinės palūkanų normos aplinkos bei pernelyg optimistinių lūkesčių bei kitų prieţasčių (ţr. 3pav.)
(Finansinio stabilumo apţvalga, 2012).
Lietuvoje biudţeto valstybės pajamos skiriamos šiems asignavivams: bendrosioms valstybės
paslaugoms, gynybai, viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugai, ekonomikai, aplinkos apsaugai,
sveikatos ir socialinei apsaugai, būstams, kultūrai ir švietimui. 4 paveiksle pavaizduota Lietuvos ir
Portugalijos biudţeto deficito kitimo dinamika. Kaip matyti iš paveikslo, valstybių išlaidos viršija
valstybių pajamas nuo 2009 metų iki 2011 metų, ir tik 2012 metais Lietuvoje pastebimas ryškus
biudţeto deficito sumaţėjimas (gaunamos pajamos beveik padengia visas valstybės išlaidas).
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Šaltinis: sudaryta autorės pagal Lietuvos ir Portugalijos
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3 pav. Lietuvos ir Portugalijos uţsieno skolos, 20092012m., mln. Lt
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Šaltinis: sudaryta autorės pagal Lietuvos ir Portugalijos
banko duomenis
4pav. Lietuvos ir Portugalijos biudţeto deficitas, 20092012m., mln.

Kalbant apie Portugalijos valstybės biudţetą, būtina pabrėţti, kad valstybės biudţeto išlaidos
labai viršija gaunamas pajamas, todėl šalyje patiriamas ryškus valstybės biudţeto deficitas (ţr.4 pav.).
Kad Portugalijos valstybė nepatirtų bankroto uţsienio skolintojai 2011 metais sutiko suteikti
Portugalijai 78 mlrd. eurų finansinę paramą. Pagal gelbėjimo paketo sąlygas Portugalija turi
įgyvendinti ekonomines reformas ir apkarpyti išlaidas, kad biudţeto deficitas iki 2013-ųjų pabaigos
neviršytų 3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) Mastrichto sutarties kriterijaus. 2010-aisiais
deficitas siekė net 9,8 proc.
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Planuojama, kad 2013 metais Lietuvos nacionalinio biudţeto pajamos augs 1,5 proc. lyginant
su 2012 metais. Valstybės biudţeto pajamos be ES paramos lėšų 2013 metais sudarys 18 mlrd. 150
mln. litų, o su ES paramos lėšomis – 25 mlrd. 696 mln. litų. (LR Finansų ministerija, 2013)
Portugalija, vykdydama valstybės skolos maţinimo ekonominę politiką, taikys grieţtas
taupymo priemones, nes šaliai suteikti dar papildomi metai biudţeto deficitui sumaţinti iki lygio,
kurio reikalaujama iš visų ES šalių – neviršijančio 3 proc. BVP. Neįvykdţiusi biudţeto plano, šalis
negalės gauti paramos iš ES ir TVF.
Išvados
Vienas svarbiausių biudţeto sudarymo principų – biudţeto viešumas. Šis principas naudingas visuomenei tuo,
kad kiekvienas norintis gali susipaţinti su valstybės biudţetu.
Daugiausia pajamų į Lietuvos ir Portugalijos valstybės biudţetą surenkama iš mokesčių, kurių didţiausią dalį
sudaro – gyventojų pajamų mokestis (Lietuvoje - 2012m. 11% visų pajamų, Portugalijoje – 14%), pelno mokestis (2012m.
10% visų pajamų, Portugalijoje – 13%), pridėtinės vertės mokestis (2012m. 45% visų pajamų, Portugalijoje – 50%) ir
akcizai (2012m. 22% visų pajamų, Portugalijoje – 15%).
Lietuvos ir Portugalijos valstybės biudţetai yra deficitiniai. Lietuvos ir abiejų šalių viena iš naujojo biudţeto
uţduočių – sumaţinti valstybės biudţeto deficitą. Portugalijos padėtis yra kur kas sudėtingesnė, kadangi Portugalijai buvo
suteikta 78 mlrd. eurų finansinė parama. Ši valstybė turi sumaţinti biudţeto deficito lygį iki reikalaujamo iš ES šalių –
neviršyti 3 proc. BVP.
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http://www.pwc.pt/pt/pwcinforfisco/orcamento-estado/2013/imagens/pwc-2013statebudget_newsalert-changes11-122012.pdf
10. Portugalijos dienraštis „Austerity: the main measures of the 2013 budget―, [interaktyvus]. Ţiūrėta 2013 04 20 adresu:
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LITHUANIAN AND PORTUGUESE STATE BUDGET ANALYSIS IN 2008-2013 YEARS
Summary

The state budget is the main financial plan of the state, consisting of the state cash fund. The budget law ensures
that the preparation and implementation of the budget resources should be used efficiently. The major part of budget
income in Lithuania and Portugal are collected from taxes, of which the largest part is – personal income tax, corporate
income tax, value added tax and excise duties. But according to the statistic data, from 2008 to 2012 both countries had a
budget deficit.
Key words: state budget, taxation, income and expenditure of budget.
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FINANSAVIMO STRUKTŪROS YPATUMAI KALVARIJOS PIRMINĖS
SVEIKATOS PRIEŢIŪROS CENTRE
Pirminės sveikatos prieţiūros centras (PSPC)- tai I lygio sveikatos medicinos įstaiga, kurios
tikslas yra teikti kokybišką pirminę ambulatorinę asmens sveikatos prieţiūrą gyventojams, gerinti
pacientų sveikatą, siekiant sumaţinti jų sergamumą bei mirtingumą. Tai viešoji ne pelno siekianti
įstaiga, kurią gali steigti Valstybė, savivaldybės ar kiti iš įstaigos veiklos nesiekiantys sau naudos
asmenys. Kyla klausimas iš kur šios įstaigos gauna lėšų, reikalingų įstaigos funkcijoms vykdyti bei
tikslams įgyvendinti. Į šį klausimą bus atsakoma, nagrinėjant konkretų pavyzdį – VšĮ Kalvarijos
PSPC.
Darbo tikslas – išsiaiškinti VšĮ Kalvarijos PSPC finansavimo struktūros ypatumus 2012 m.
Pagrindiniai uţdaviniai – išanalizuoti įstaigos finansavimo struktūros dedamąsias dalis ir
gaunamas sumas bei nustatyti ar yra medicininių paslaugų teikimo sezoniškumas.
Tyrimo metodas – apskaitos bei finansinės atskaitomybės, statistinių informacinių duomenų
analizė.
VšĮ Kalvarijos PSPC veiklos specifika. VšĮ Kalvarijos PSPC įsteigta 1997 m. spalio 16 d.,
kurios tikslas - organizuoti ir teikti kokybišką nespecializuotą kvalifikuotą pirminę asmens prieţiūrą
gyventojams, kurie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) ir pasirinkę šią įstaigą teisės
aktų nustatyta tvarka, suteikti pirmąją pagalbą ir tikrinti gyventojų sveikatą profilaktiškai, maţinti jų
sergamumą. Įstaigoje teikiamos asmens sveikatos prieţiūros paslaugos – sveikatos gerinimas, ligų
profilaktika ir gydymas, odontologinė pagalba, skatinamosios paslaugos, manipuliacijos bei
procedūros, atliekami I lygio tyrimai, vykdomos prevencinės programos, profilaktiniai sveikatos
tikrinimai, mokamos medicinos paslaugos. Dirba šie gydytojai: šeimos praktikos, vidaus ligų, vaikų
ligų, akušeris – ginekologas, akių ligų, chirurgas, odontologai. Yra masaţo bei elektrakardiogramų
kabinetai, laboratorija. Vidutinis darbuotojų skaičius 2012 m. 46 darbuotojai. Įstaigai priklauso 4
kaimo medicinos punktai, kurie vykdo mobiliąsias paslaugas – medicinines paslaugas namuose.
Įstaiga finansavimo pajamas gauna iš valstybės biudţeto, Kalvarijos savivaldybės biudţeto, Europos
Sąjungos paramos fondų lėšų, PSDF lėšų per teritorinę ligonių kasą (TLK) bei kitų šaltinių.
Finansavimo sumomis taip pat gali būti pripaţįstamas turtas, gautas kaip parama ar įsigytas uţ
simbolinį atlygį bei paskolos, kurios pripaţintos negrąţintinomis.
Finansavimo struktūros analizė VšĮ Kalvarijos PSPC 2012 m. Pagrindinės gaunamos
finansavimo sumos yra gaunamos iš PSDF per TLK. Pagrindines pajamas VšĮ Kalvarijos PSPC
gauna uţ prisirašiusius pacientus, kurie perskaičiuojami kas mėnesį. Per 2012 m. pacientų skaičius
VšĮ Kalvarijos PSPC sumaţėjo 686 gyventojų, t.y. beveik 9 proc. Prisirašiusiųjų klientų sumaţėjimo
prieţasčių yra daug, keletas jų galėtų būti: išvykimas gyventi kitur, kitos medicinos įstaigos
pasirinkimas, PSD mokesčio nemokėjimas, mirtis ir kt.
1 lentelė. Uţ pacientus gaunamas finansavimas
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Uţ prirašytus pacientus analizuojama medicinos įstaiga per 2012 m. gavo 1 149 586,45 Lt.
Pacientai skirstomi į 7 amţiaus grupes, uţ kiekvieną amţiaus grupę gaunama skirtinga finansavimo
suma (ţr. 1 lent.). Didţiausios sumos skiriamos uţ vaikų iki 1 m. prieţiūrą, maţiausia suma uţ vieną
asmenį gaunama uţ 18 – 49 m. amţiaus grupę. Šių asmenų įstaigoje yra priregistruota daugiausiai, be
to per 2012 m. didţiausias „nubyrėjimas― buvo fiksuojamas būtent šioje amţiaus grupėje – 517
pacientų, tačiau ji vis tiek išliko didţiausia.
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2012 m. skatinamųjų paslaugų analizuojamoje įstaigoje buvo suteikta uţ 128 011,51 Lt. Šių
paslaugų teikime galima pastebėti sezoniškumą, kurį stipriai formuoja moksleivių profilaktinio
patikrinimo paslauga, atliekama kartą per metus daţniausiai liepos – rugpjūčio mėnesiais, kada šių
paslaugų teikimas išaugo beveik 2 kartus (ţr. 2 pav.). Vien moksleivių paruošimo mokyklai paslauga
įstaigai suteikė 23 578,03 Lt finansavimo sumų. Lyginant sausio ir rugpjūčio mėnesius ši paslauga
rugpjūtį sudarė net 53, 43 proc. visų finansavimo sumų. Taip pat didelę skatinamų paslaugų dalį
sudaro vizitai pas neįgaliuosius į namus – 38 248, 98 Lt. Vizitų minimumas fiksuotas rugpjūtį, o
maksimumas gruodį. Be to, analizuojama įstaiga itin rūpinasi nėščiųjų, naujagimių bei vaikų iki 1 m.
prieţiūra. Nėščiosioms daromi nemokami kraujo tyrimai, siekiant jas apsaugoti nuo įvairių ligų. Uţ
šiai pacientų grupei per 2012 m. suteiktas skatinamąsias paslaugas įstaiga gavo 16 444, 72 Lt. Beveik 40
proc. sumos sudarė naujagimių prieţiūra, kai tuo tarpu prie įstaigos buvo prirašyti tik 69 vaikai iki 1 m.
Įstaigoje vykdomos atrankinės mamografinės patikros, priešinės liaukos ankstyvosios
diagnostikos, širdies ligų prevencijos ir vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medţiagomis
prevencinės programos (ţr. 3 pav.). Daugiausia procedūrų buvo įvykdyta atliekant širdies ligų
prevenciją. Atliktų procedūrų maksimumas fiksuotas balandį, o vasaros metu atlikta maţiau nei 20
proc. visų širdies ligų prevencijos procedūrų. Didţiausias svyravimas yra pastebimas vaikų krūminių
dantų dengimo silantinėmis medţiagomis programoje. Per pirmą ketvirtį silantavimo procedūrų buvo
atlikta tik - 4, antrą – 17, rugsėjį, kai vaikai grįţta į mokyklas net 82 procedūros (Kalvarijos
gimnazijoje, kur mokosi didelė dalis pacientų yra įstaigai priklausantis odontologinis kabinetas). Uţ
šią paslauga įstaiga gavo 6 573, 23 Lt. Maţiausiai finansavimo sumų (1 061,06 Lt) suteikė pati
nepopuliariausia prevencinė programa – atrankinė mamografinė patikra. Susidomėjimas šia bei
priešinės liaukos diagnostikos programomis vasaros metu buvo sumaţėjęs.
I lygio medicinos įstaigoms taip pat mokama uţ gerus darbo rezultatus. Vertinimo rodikliai,
perskaičiuojami kas pusmetį: gydytojų darbo intensyvumas, prevencinių programų, moksleivių
profilaktinio tikrinimo vykdymas, sergančių arterine hipertenzija, bronchine astma, cukriniu diabetu
hospitalizacijos intensyvumas. Per metus uţ pasiektus gerus darbo rezultatus įstaiga gavo 92 796, 26
Lt. Vidutinis pacientų skaičius buvo 7 130, tai reiškia gauta daugiau nei po 13, 01 Lt pacientui.
Nors nedidelės, tačiau pastovios finansavimo sumos gaunamos uţ kompensuojamus vaistų
pasus (KVP). Vidutiniškai gautina suma per mėnesį sudaro 102, 15 Lt. Uţ pirmą kartą išduodamą
KVP pacientas nemoka, tačiau įstaiga gauna po 1,35 Lt iš TLK. Keičiant senąjį dokumentą, pacientui
reikia mokėti 3 Lt, o sugadinus ar pametus – 50 Lt. Šiais atvejais įstaiga jokių pinigų negauna. KVP
išdavimo suaktyvėjimą įtakoja sergamumo protrūkiai.
Uţ mokamas medicinos paslaugas (nekompensuojamas iš sveikatos draudimo sistemos) per
2012 m. VšĮ Kalvarijos PSPC gavo 56 014,52 Lt. Mokėti uţ paslaugas reikia tada, jei pacientas nėra:
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apsidraudęs PSD, sudaręs sutarties su medicinos įstaiga, neturi pilietybės, yra uţsienio pilietis, jei
pacientas pageidauja papildomų paslaugų arba jei įstaiga išeikvojusi paslaugų limitą, nurodytą
sutartyje su TLK. Medicininių paslaugų kainos bei jų indeksavimas yra nustatytas Sveikatos apsaugos
ministro įsakymu.
Išvados
VšĮ Kalvarijos PSPC finansavimą gauna iš valstybės bei savivaldybės biudţetų, ES paramos fondo lėšų,
didţiausia dalimi iš PSDF lėšų (2012 m.): uţ prisirašiusius pacientus – 1 149 583, 45 Lt, skatinamąsias paslaugas – 128
011, 51 Lt, gerus darbo rezultatus – 92 796,26 Lt, mokamas med. paslaugas – 56 014,52 Lt, prevencines programas – 40
591, 10 Lt, KVP – 1 225, 8 Lt.
Medicinos paslaugų teikime stebimas sezoniškumas. KVP sezoniškumas siejamas su sergamumo protrūkiais
ţiemos pradţioje bei ankstyvą pavasarį. Silantavimo procedūrų skaičius rugsėjį išauga net 5 kartus, lyginant su vidutiniu
šių procedūrų skaičiumi. Skatinamųjų paslaugų teikime sezoniškumą formuoja moksleivių profilaktinis patikrinimas
daţniausiai atliekamas liepos – rugsėjo mėnesiais, kuris lyginant su vidutiniu suteikiamų paslaugų skaičiumi rugpjūtį ir
rugsėjį išauga du kartus. Vizitų pas neįgaliuosius skaičius vasaros metu sumaţėja, bet ypač išauga gruodį. Taip pat širdies
ligų prevencijos programų vykdymas vasaros metu sudaro maţiau nei 20 proc. visų šios prevencinės programos procedūrų
per metus. Šiuos pokyčius labiausiai įtakoja vasaros sezonas – vasaros darbai bei atostogos, be to šiltuoju periodu ir
ligoniai jaučiasi geriau.
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FINANCING STRUCTURE FEATURES OF KALVARIJA PRIMARY HEALTH CARE CENTRE
Summary
Primary Health Care Centre – the first level medical institution which goal is provide primary quality health care
to residents, improve the health of patiens in order to reduce the morbidty and mortality. Sponsorship structure of public
institution Kalvarija primary health care centre includes not only the state, municipal, EU budgets, but also the
Compulsory Health Insurance Fund which gave the most significant sums of funding. Funding which is received from the
Compulsory Health Insurance Fund include: subjoined patients, incentive services, preventive programs, paid medical
services, beneficient rezults, compensate of medicines.
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BIUDŢETINĖS ĮSTAIGOS PRIENŲ KRAŠTO MUZIEJUS APSKAITOS
YPATUMAI
Viešojo sektoriaus apskaita Lietuvoje yra maţai tyrinėta bei dar nespėjusi iki galo
susiformuoti sritis. Vis dėlto, 2010 metų viešojo sektoriaus apskaitos reforma byloja apie tai, jog
pagaliau šioje srityje yra pradėti tam tikri būtini pertvarkymai. Visi viešojo sektoriaus subjektai yra
skirstomi pagal jų tikslus ir atliekamas valstybės funkcijas. Viena iš tokių funkcijų yra kultūra, tai
vidinė valstybės funkcija, kuri, kaip teigia Bikulčius J. (2011 m.): „skirta plėtoti švietimą, mokslą,
siekiant, kad jis būtų prieinamas visiems ţmonėms. Taip pat skatinti ir vystyti kultūrą ir tenkinti
kultūrinius poreikius―. Viena iš viešųjų įstaigų rūšių, kuri uţtikrina kultūros plėtojimą Lietuvoje yra
muziejai. Tai nesiekiančios pelno viešosios įstaigos. Patys muziejai yra skirstomi į nacionalinius,
respublikinius, savivaldybių, ţinybinius ir kitus.
Prienų krašto muziejus yra Prienų rajono savivaldybės biudţetinė įstaiga. Muziejaus, kaip
biudţetinės įstaigos tipas yra specifinis, kadangi didţiąją dalį turto ši įstaiga turi vertybių pavidalu. Be
to, muziejaus pajamas sudaro ne tik lėšos iš biudţeto, bet ir lėšos, gaunamos iš pagrindinės muziejaus
veiklos (pvz. pajamos uţ bilietus, ekskursijas ir t.t.). Dėl tos prieţasties nagrinėti Prienų krašto
muziejaus veiklą apskaitos aspektu yra ypač naudinga, kadangi ši veiklos sritis yra specifinė ir maţai
tyrinėta.
Darbo problema- Prienų krašto muziejaus apskaita.
Darbo tikslas- išsiaiškinti Prienų krašto muziejaus apskaitos vedimo ypatumus.
Darbo objektas- Prienų krašto muziejus.
Darbe naudoti metodai- palyginamoji analizė, loginė analizė ir grafinė analizė.
Prienų krašto muziejus
Prienų krašto muziejus, tai 1996 metais įkurta Prienų rajono savivaldybės biudţetinė įstaiga,
kurioje dirba 17 darbuotojų, savininko teises ir pareigas vykdo Prienų rajono savivaldybės taryba. Šio
muziejaus tikslas ne tik atlikti vertybių kaupimo bei saugojimo funkcijas, bet ir atlikti kultūrinę,
šviečiamąją, mokomąją bei informacinę veiklas. Nepaisant to, kad muziejus yra įkurtas pakankamai
neseniai, per 17 veiklos metų susikaupta nemaţa dalis įvairių - arti 20 tūkstančių, kurie suskirstyti į 21
rinkinį. Apibūdinant muziejų yra labai svarbu nustatyti institucinę hierarchiją, kadangi pagal ją galima
spręsti apie muziejaus vietą viešojo sektoriaus sudėtyje. Grafiškai tokia hierarchija yra pateikta 1
paveiksle.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Prienų rajono savivaldybės taryba
Prienų rajono savivaldybės administracija
Prienų krašto muziejus
1 pav. Prienų krašto muziejaus vieta, viešojo sektoriaus sudėtyje
Šaltinis: paveikslas darytas autoriaus.

Vertinant 1 paveikslą, galima teigti, kad BĮ Prienų krašto muziejus yra tiesiogiai atskaitingas
Prienų rajono savivaldybės administracijai, o toliau tarybai. Paskutinis šios hierarchijos elementas yra
LR Vyriausybė. Pagal hierarchijos pakopas (ţr. 1 pav.) taip pat galima nustatyti, kad Prienų krašto
muziejus yra viena iš Lietuvos Respublikos įstaigų, atliekančių kultūros funkciją. Taigi, kaip jau ir
buvo minėta anksčiau, pagrindinis šios įstaigos tikslas yra kultūrinė veikla Prienų rajone.
Analizuojant muziejaus veiklą, labai svarbu įvertinti įstaigos pajamas, bei jų panaudojimo
sritis. Grafiškai toks įvertinimas yra pateiktas 2 paveiksle.
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2 pav. Prienų krašto muziejaus finansavimo pajamų ir sąnaudų dinamika 2010-2012 m. bei sąnaudų struktūra 2012 metais.

Šaltinis: autoriaus darytas paveikslas, remiantis Prienų krašto muziejaus veiklos rezultatų ataskaitomis
2010-2012 m
Analizuojant 2 paveiksle pateiktus pajamų ir sąnaudų pokyčius, galima pastebėti, kad pajamos
ir sąnaudos kinta vienodai. Svarbu tai, kad didţiausią dalį pajamų struktūroje sudaro finansavimo
pajamos iš Prienų rajono savivaldybės (98 %), o likusius 2 procentus sudaro muziejaus pajamos,
gaunamos uţ muziejaus lankymą. Tuo tarpu vertinant kitą grafiko dalį – sąnaudas (ţr. 2 pav.), galima
matyti, kad 2012 m. dėl ne itin didelio finansavimo, aiškiai dominuoja darbo uţmokesčio ir socialinio
draudimo sąnaudų dalis. Svarbu ir tai, kad nusidėvėjimo ir amortizacijos dalis nurodo kito turto (ne
vertybių) nusidėvėjimą, nes muziejinėms vertybėms nusidėvėjimas nėra skaičiuojamas. Kadangi
muziejus kaip biudţetinė įstaiga visas nepanaudotas lėšas metų pabaigoje turi grąţinti į savivaldybės
biudetą, ši įstaiga yra suinteresuota panaudoti visas gaunamas lėšas. Kurias, kaip matyti 2 paveiksle,
muziejus sėkmingai panaudoja.
Prienų krašto muziejaus reglamentavimas
Prienų krašto muziejus, vykdydamas savo veiklą vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudţetinių įstaigų,
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymais ir teisės aktais.
Prienų krašto muziejus
Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai
Prienų krašto muziejaus nuostatai
3 pav. Prienų krašto muziejui aktualiausi ir geriausiai praktikoje pritaikomi įstatymai ir teisės aktai.

Nepaisant to, kad muziejus reglamentuojamas daugybės įstatymų ir teisės aktų, Prienų krašto
muziejui aktualiausi ir svarbiausi įstatymai ir teisės aktai, kurie yra geriausiai pritaikomi praktikoje
yra pateikti 3 paveiksle.
Respublikos muziejų įstatymas reglamentuoja muziejų sistemą Lietuvoje, muziejų
klasifikaciją ir rūšis. Taip pat muziejų steigimą, veiklą, pabaigą ir pertvarkymą, o svarbiausia bendrais
nuostatais numato muziejinių vertybių apsaugą ir apskaitą bei auditą galinčias atlikti institucijas.Vis
dėlto, šiame įstatyme nėra detaliai ir tiksliai nustatyta kaip turėtų būti organizuojama apskaita.
Rengiant atskaitomybės ataskaitas (Finansinės būklės ataskaita, Veiklos rezultatų ataskaita,
Grynojo turto pokyčių ataskaita, Pinigų srautų ataskaita, Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas)
Prienų krašto muziejui yra aktualūs penki Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standartai (VSAFAS). Tačiau dėl savo veiklos specifikos (muziejinė veikla) reikėtų atkreipti didesnį
dėmesį į 12 VSAFAS (ilgalaikis materialusis turtas). Šiame straipsnyje yra aiškiai apibrėţta tai, kas
yra laikoma vertybėmis bei numatyti vertybių nusidėvėjimo skaičiavimo atvejai. Taip pat numatyta,
kokiu būdų yra apskaičiuojama vertybių vertė.
Taip pat Prienų krašto muziejus turi savo 2007 metais savivaldybės tarybos patvirtintus
nuostatus. Vienas iš aktualesnių šių nuostatų skyrelių yra „Muziejaus finansavimas, turtai lėšos―.
Šiame skyriuje numatyta, kad muziejus finansuojamas iš Prienų rajono savivaldybės biudţeto pagal
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muziejaus valdytojo patvirtintas sąmatas. Tačiau taip pat, nuostatose nurodyta ir tai, jog muziejus gali
turėti pajamų ir uţ teikiamas paslaugas.
Pagrindiniai apskaitos ypatumai
Kalbant apie Prienų krašto muziejaus apskaitos skirtumus, lyginant su kitomis biudţetinėmis
įstaigomis, esminis skirtumas būtų kultūros vertybių apskaita. Visų pirma, muziejui kultūros vertybės
yra dovanojamos, todėl kredite yra koresponduojama 4 klasė – gautos finansavimo sumos iš kitų
šaltinių. Taip pat, muziejinės vertybės negali būti nudėvimos ar amortizuojamos. O nurašomos gali
būti tik išimtinais atvejais ir tik su kultūros ministro leidimu. Taip pat, dar vienas aspektas, susijęs su
muziejaus apskaitos ypatumais yra tas, jog muziejus nedisponuoja grynaisiais pinigais: muziejus turi
aukų dėţutę, iš kurios išimti pinigai yra pervedami į sąskaitą banke iš kurios pinigai keliauja į Prienų
savivaldybės sąskaitą ir tik vėliau, savivaldybė perveda pinigus atgal į muziejaus sąskaitą.
Išvados
Susipaţinus su Prienų krašto muziejumi paaiškėjo, kad tai 1996 metais įkurta ir sėkmingai veikianti Prienų rajono
savivaldybės biudţetinė įstaiga, kurios pagrindinis tikslas - atlikti vertybių kaupimo bei saugojimo funkcijas, o taip pat
atlikti kultūrinę, šviečiamąją, mokomąją bei informacinę veiklas. Be to, šis muziejus yra Lietuvos muziejų asociacijos
narys ir dalyvauja Savivaldybių muziejų direktorių bendrijos veikloje. Todėl savo veikloje stengiasi diegti naujoves ir
neatsilikti nuo šiuolaikinio pasaulio, o kartu ir nuo šiuolaikinio muziejaus lankytojo poreikių. Taip pat, įvertinus muziejaus
finansinę būklę paaiškėjo, kad ji yra pakankamai gera, o muziejaus biudţetas kiekvienais metais yra pilnai įvykdomas.
Apibūdinus Prienų krašto muziejaus reglamentavimą, paaiškėjo, kad muziejus yra reglamentuojamas daugybės
teisės aktų, tačiau kaip svarbiausius reikėtų išskirti: Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartus ir Prienų krašto muziejaus nuostatus. Iš šių pagrindinių teisės aktų ir standartų
plačiausi ir praktikoje geriausiai pritaikomi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai, o ypač 12
(ilgalaikio turto) standartas, kuriame yra aiškiai apibrėţtos vertybės, bei jų įtraukimo į savikainą bei kitos specifinės
taisyklės, kadangi kultūrinėms vertybės taikoma labai grieţta apskaita.
Įvertinus pagrindinius apskaitos ypatumus, paaiškėjo, kad grieţta vertybių apskaita yra esminis muziejaus, kaip
biudţetinės įstaigos skirtumas nuo kitų, kadangi vertybės nėra perkamos ar mainomos bei negali būti skaičiuojamas jų
nusidėvėjimas. Taip pat muziejus nedisponuoja grynaisiais pinigais. Be to, muziejus, kaip ir kitos ne pelno siekiančios
organizacijos, negali pasilikti gauto pelno ar nepanaudotų sumų, kadangi tiek pelnas tiek nepanaudotos lėšos privalo būti
grąţinami atgal į savivaldybės biudţetą, todėl muziejus yra suinteresuotas panaudoti visas gaunamas lėšas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Bikulčius J. (2011 m.). Valstybės pagrindai. Kaunas: Technologija.
Internetinis tinklalapis: http://www.prienumuziejus.lt/lt, nuoroda ţiūrėta 2013-04-02
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THE BUDGET INSTITUTION OF PRIENAI REGIONAL MUSEUM OF ACCOUNTING FEATURES
Summary
This article is about the museum of prienai region. This is a budgetary institution of Prienai municipality. This
paper discusses about an activities and financial position of the Prienai region museum. Also, article acquainted with the
museum's main regulating laws and regulations. In addition to this, this article examines the main accounting aspects of the
museum of Prienai region.
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ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO APSKAITA
Šiaulių jaunųjų turistų centras (JTC) – biudţetinė įstaiga, neformalaus švietimo mokyklą,
teikianti uţimtumo ir švietimo paslaugas miesto moksleiviams. Ši įstaiga sudaro galimybes Šiaulių
miesto mokyklų ugdytiniams realizuoti save orientavimosi sporto, turizmo, kraštotyros srityse.
Siekiant, kad įstaiga galėtų teikti kokybiškas paslaugas svarbu uţtikrinti, kad būtų gaunamas
pakankamas finansavimas.
Straipsnio objektas yra įstaigos veikla, finansavimas, pajamos ir išlaidos.
Straipsnio tikslas – atlikti Biudţetinės įstaigos Šiaulių jaunųjų turistų centro finansinę veiklos
analizę.
Tyrimo uţdaviniai:
1. Apibūdinti analizuojamą įstaigą;
2. išanalizuoti finansavimo struktūrą;
3. išanalizuoti pajamų ir išlaidų struktūrą;
Tyrime naudoti metodai: informacijos sisteminimo; giluminio interviu; struktūrinės
analizės; grafinės analizės; dinaminės analizės. Šis darbas buvo parengtas remiantis Šiaulių jaunųjų
turistų centro pateiktais Finansinės atskaitomybės rinkiniais bei kitais dokumentas, įstaigos vyr.
buhalterės komentarais.
Centro veiklos pobūdis
Biudţetinė įstaiga Šiaulių jaunųjų turistų centras (JTC) – Šiaulių miesto savivaldybės
neformaliojo vaikų švietimo mokykla, vykdanti orientavimosi sporto, turizmo ir kraštotyros krypčių
ugdymo programas. JTC sudaro sąlygas miesto mokiniams tenkinti saviraiškos poreikius
orientavimosi sporto, turizmo, kraštotyros grupių uţsiėmimuose ir renginiuose. Kasmet uţsiėmimus
JTC lanko apie 300 mokinių.
Orientavimosi sporto būrelyje moksleiviai suţino, kaip orientuotis vietovėje ţemėlapio ir
kompaso pagalba, praktinėse pratybose išmoksta įveikti orientavimosi sporto varţybų trasas bėgdami,
šliuoţdami slidėmis ar vaţiuodami dviračiais. Turistinės veiklos būreliuose moksleiviai susipaţįsta,
išbando įvairiausias turizmo rūšis, įgyja gebėjimų, kurie reikalingi turizmo varţybose, ţygiuose,
turistiniame maratone. Pasirinkę kraštotyrinės veiklos būrelį giliau susipaţįsta su krašto istoriniu ir
kultūriniu paveldu, išmoksta gyvenimo permainas uţfiksuoti ir perteikti panaudodami įvairias
priemones. JTC taip pat teikia apgyvendinimo paslaugas centro patalpose. [sjtc.lt, ţiūrėta 2013.03.25]
Finansavimo struktūrinė analizė
Šiaulių jaunųjų turistų centras gauna finansavimą iš valstybės, savivaldybės biudţetų, Europos
sąjungos, uţsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei kitų šaltinių (projektų ir 2% paramos).
Finansavimo sumų struktūra pateikta 1 lentelėje.
1 lentelė. Finansavimo sumų struktūra
FINANSAVIMO PAJAMOS
2010
2011
2012
Iš valstybės biudţeto
41.978,76
4%
37.719,24
3%
26.460,00
Iš savivaldybių biudţetų
958.321,04
91%
1.025.327,37
92%
746.572,11
Iš ES, tarptautinių organizacijų
0
0%
44.716,00
4%
0
Iš kitų finansavimo šaltinių
48.410,47
5%
3.506,84
0,3%
4.261,69
IŠ VISO: 1.048.710,27
100%
1.111.269,45
100%
777.293,80
*Absoliutiniai dydţiai paimti iš įstaigos Veiklos rezultatų ataskaitų, o santykiniai – skaičiuoti tyrimo autorės

3%
96%
0%
0,5%
100%

Didţiąją dalį sudaro finansavimas iš Šiaulių miesto savivaldybės biudţeto. Per nagrinėjamą
laikotarpį šio tipo finansavimo dalis struktūroje neţymiai didėjo. Pagal projektą finansavimas iš
Europos sąjungos (ES) buvo gautas tik 2011 m., šios lėšos skirtos vaikų poilsio ir uţimtumo centrui
„Tauras―. Jau antrus metus „Tauro― veikla yra sustabdyta, nes įstaiga nepavyksta gauti finansavimo
išlaikymo kaštams padengti. Nedidelę dalį finansavimo struktūroje sudaro lėšos iš valstybės biudţeto
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– 3-4% – tai mokinio krepšelio dalis, skirta neformaliajam švietimui. 2010 m. iš kitų šaltinių pagal
projektus buvo gauta daugiau nei 48 tūkst. litų, o 2011 ir 2012 – vos daugiau nei 3 ir 4 tūkst. litų.
Pajamų ir išlaidų struktūrinė analizė
Šiaulių jaunųjų turistų centras gauna pajamas iš būrelius lankančių mokinių tėvų (globėjų).
Kiekvienam vaikui taikoma fiksuota kaina uţ vieną mėnesį. Priklausomai nuo būrelio ji svyruoja tarp
10 ir 12 litų. Šios pajamos finansinėje atskaitomybėje traktuojamos kaip „Pagrindinės veiklos kitos
pajamos―. Ši biudţetinė įstaiga taip pat teikia apgyvendinimo paslaugas savo pastate. Šios pajamos
finansinėje atskaitomybėje traktuojamos kaip „Kitos veiklos pajamos―. Jų struktūra pateikiama 2
lentelėje.
2 lentelė. Pajamų sumos ir struktūra.
2010
2011
2012
16.867,50
5%
15.392,00
8%
32.763,90
49%
162.026,57
49%
185.248,95
92%
34.598,80
51%
150.000,00
46%
0,00
0%
0,00
0%
IŠ VISO:
328.894,07
100%
200.640,95
100%
67.362,70
100%
*Absoliutiniai dydţiai paimti iš įstaigos Veiklos rezultatų ataskaitų, o santykiniai – skaičiuoti darbo autorės.

PAJAMOS
Tėvų įmokos
Apgyvendinimo paslaugos
Kitos

Struktūrinė dalis pajamų, gautų iš mokinių tėvų per nagrinėjamą
laikotarpį
didėjo,
Disponuojamų
pinigų
struktūra kai tuo
tarpu struktūrinė dalis pajamų, gautų uţ suteiktas
apgyvendinimo paslaugas – kito netendencingai. 2012 m. dėl
padidėjusių įkainių tėvų įmokų surinkta daugiausiai per
tiriamą laikotarpį. 2010 ir 2011 m. šios pajamos skyrėsi
nedaug – beveik tūkstančiu litų. 2010 m. įstaiga turėjo kitų
pajamų, kurios buvo gautos uţ vaikų stovyklos komplekso,
esančio Kapitoniškėse, pardavimą.
100%
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40%

Finansavimo sumos
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1 pav. Disponuojamų pinigų struktūra.

Bendrą vaizdą apie įstaigos disponuotus pinigus leidţia
susidaryti finansavimo sumų bei gautų pajamų struktūrinis
grafikas. Didţiąją dalį pinigų įstaiga gauna kaip finansavimą, tačiau to nepakanka ir JTC turi
uţsidirbti papildomų pajamų.
JTC rengia sąmatas, kuriose pateikiama informacija
kaip paskirstomos lėšos iš tam tikrų finansavimo šaltinių.
Dėl išlaidų itin maţo svyravimo tiriamu laikotarpiu detaliau
analizuojamos tik 2012 m. sumos. Iš biudţeto gaunamos
lėšos paskirstomos darbo uţmokesčiui, socialiniam
draudimui ir prekių ir paslaugų naudojimui. 2012 m. prekių
ir paslaugų grupę sudarė tik komunalinės paslaugos.
Daugiausiai iš biudţeto lėšų yra skiriama išlaidoms darbo
uţmokesčiui, o maţiausiai – komunalinėms paslaugoms.
Darbo uţmokesčiui skiriama du kartus daugiau nei
socialiniam draudimui ir komunalinėms paslaugoms kartu.
2 pav. Išlaidos iš biudţeto asignavimų
Iš apgyvendinimo paslaugų gaunamos lėšos
3. Pav. Išlaidos iš apgyvendinimo
paskirstomos darbo uţmokesčiui, socialiniam
paslaugų pajamų
draudimui bei prekių ir paslaugų naudojimui. Darbo
uţmokestis sudaro 47 proc. visų išlaidų iš
apgyvendinimo
paslaugų
pajamų,
socialinio
draudimo įmokos – 14 proc., o prekių ir paslaugų
naudojimas – 39 proc. Pastarąją išlaidų grupę sudaro
medikamentai,
ryšių
paslaugos,
transportas,
komandiruotės,
komunalinės
paslaugos,
kvalifikacijos kėlimas, IMT einamasis remontas bei
3 pav. Išlaidos iš apgyvendinimo paslaugų pajamų.
kitos paslaugos ir prekės.
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Lėšos, surinktos iš mokinių tėvų, 2012 m. buvo panaudotos prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms
padengti. Šios išlaidos yra susijusios su moksleivių veikla – ekskursijomis, stovyklomis,
ekspedicijomis, varţybomis ir pan.

4 pav. Išlaidos iš tėvų įmokų
Išvados
Biudţetinė įstaiga Šiaulių jaunųjų turistų centras (JTC) – Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo
mokykla.
Šią biudţetinę įstaigą finansuoja valstybės ir Šiaulių miestų savivaldybės biudţetai Dėl nepakankamo
finansavimo įstaiga uţdirba papildomas pajamas – teikia apgyvendinimo paslaugas, renka įmokas iš moksleivių tėvų. 2012
m. įstaigai buvo deficitiniai, ne tik uţdaryta „Tauro― stovykla, bet įstaiga turi rasti ir kitų išlaidų maţinimo būdų.
Gaunamus ir uţdirbamus pinigus JTC paskirsto darbo uţmokesčio, socialinio draudimo įmokų bei prekių ir
paslaugų naudojimo išlaidoms. Didţiąją dalį visų įstaigos išlaidų sudaro išlaidos darbo uţmokesčiui.

1.
2.
3.
4.
5.

Literatūra
2012 m. PROGRAMOS SĄMATA - 17 - Išlaidos iš įmokų uţ išlaikymą įst. (tėvų įmokos)
2012 m. PROGRAMOS SĄMATA - Švietimo prieinamumo ir kokybės uţtikrinimo (iš biudţeto)
2012 m. PROGRAMOS SĄMATA - 62 - Išlaidos iš pajamų uţ atsitiktines paslaugas (apgyvendinimo paslaugos)
Šiaulių jaunųjų turistų centro 2010-2012 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai. (15 ataskaitų).
Šiaulių jaunųjų turistų centro interneto svetainė www.sjtc.lt
YOUNG TOURISTS’ CENTER ACCOUNTING
Summary

Young Tourists‘ center (JTC) is informal education institution. Here schoolchildren take part in orienteering,
tourism and local history activities. This institution is funded by National and Regional Government, EU funds. This
funding is not enough to cover operational costs and institution is forced to provide housing services, collect monthly fees
from parents. The aim of this study is to analyze institution‘s funding, revenue and operational costs.
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PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SURINKIMO EFEKTYVUMO
VERTINIMAS LIETUVOJE IR VOKIETIJOJE
Mokesčiai – pagrindinis valstybės pajamų šaltinis, todėl jų reikšmė ir būtinumas kiekvienoje
valstybėje yra itin didelis. Pasak Kindsfaterienės K. ir Lukaševičiaus K. (2008), valstybės mokesčių
sistema – vienas svarbiausių ekonominių mechanizmų, įtakojantis ekonomikos plėtrą bei uţtikrinantis
pagrindinių valstybės funkcijų vykdymą. Vienas svarbiausių mokesčių vyraujantis valstybių
mokesčių sistemoje yra pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pridėtinės vertės mokestį išrado prancūzas
M. Lore. 1954 m. jis aprašė šio mokesčio veikimo schemą ir pasiūlė jį įvesti vietoj apyvartos
mokesčio. „Istorijoje iki šiol nėra ţinoma kito tokio atvejo, kad teoriškai sukurtas mokestis taip greitai
būtų įgyvendintas ir daugelyje pasaulio šalių taptų pagrindiniu vartojimo mokesčiu― (Šapalienė L.,
2010).
Tyrimo uţdaviniai:
 Išanalizuoti mokestinių pajamų dinamiką ir struktūrą Lietuvoje ir Vokietijoje.
 Įvertinti PVM ir bendros mokesčių naštos dinamiką Lietuvoje ir Vokietijoje.
 Įvertinti Lietuvos ir Vokietijos PVM efektyvumą, taikant Lafero kreivę.
Lietuvos Respublikos (LR) ir Vokietijos Federacinės Respublikos (VFR) mokesčių
sistemos efektyvumo vertinimas. Mokslinėje literatūroje Lietuvos ir uţsienio valstybių mokesčių
sistemos efektyvumas vertinamas įvairiais aspektais. Daugelis mokslininkų (Buškevičiūtė E., 2007,
Levišauskaitė K., Šinkūnienė K., 2006, Pukelienė V., 2005) teigia, kad vieningo sutarimo, kaip
vertinti mokesčių sistemos efektyvumą, nėra. Todėl Levišauskaitė K. ir Šinkūnienė K. (2006) teigia,
kad mokesčių sistemos efektyvumą galima vertinti tiek kiekybiniais, tiek kokybiniais kriterijais,
atsiţvelgiant į praktinį jų taikymą, efektyvų mokesčių rinkėjų ir mokesčių mokėtojų dialogą bei kitus
mokesčių rinkimo ir apmokestinimo elementus.
Rudytė ir kt., (2009), atliko LR mokesčių sistemos efektyvumo vertinimą pagal V. Tanzi
diagnostinius rodiklius, nustatė, kad egzistuoja 4 pagrindiniai mokesčiai, kurie formuoja valstybės
biudţeto mokestinių pajamų pagrindą: PVM, GPM, pelno mokestis ir akcizai). Kiti mokesčiai yra ne
tokie reikšmingi, nes jų surenkamų pajamų dalis yra nedidelė ir nuolat maţėja, be to jų
administravimas tik didina mokesčių sistemos administravimo kaštus. 1 paveiksle yra pateikta
Lietuvos ir Vokietijos mokestinių pajamų struktūra 2004-2011 m.
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1 pav. LR ir VFR biudţeto mokestinių pajamų struktūra 2004 – 2011 m., %
Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis LR finansų ministerijos ir VFR statistikos departamento duomenimis

Analizuojant 1 paveiksle pateiktus duomenis, galima teigti, kad visu nagrinėtu laikotarpiu
daugiausiai mokestinių biudţeto pajamų Lietuvoje ir Vokietijoje sudarė PVM (Vokietijoje šį mokestį
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atitinka apyvartos mokestis), GPM (Vokietijoje – pajamų mokestis), akcizai (Vokietijoje – vartojimo
mokesčiai) ir pelno mokestis (Vokietijoje – vietiniai mokesčiai). Visi įvardinti abiejų šalių mokesčiai
sudarė daugiau nei 90 proc. visų mokestinių pajamų, todėl galima daryti išvadą, kad valstybės
pajamos daugiausiai surenkamos iš 4 pagrindinių mokesčių. Didţiausią lyginamąjį svorį mokestinių
pajamų atţvilgiu analizuojamu laikotarpiu Lietuvoje sudarė PVM pajamos (siekė apie 50 proc.
mokestinių pajamų), o Vokietijoje - pajamų ir apyvartos mokesčiai, atskirai sudarantys apie trečdalį
valstybės mokestinių pajamų.
Mokesčių naštos analizė. Daugelis mokslininkų bei ekonomistų, kalbėdami apie mokesčių
naštą, interpretuoja ir vertina ją skirtingai. Taip yra todėl, kad Europos Sąjungos šalyse nėra
patvirtintos vieningos mokesčių naštos rodiklio skaičiavimo metodikos. Ekonomistas Guntram B.
Wolff (2005) išskiria 4 mokesčių naštos apskaičiavimo metodus – mokesčių tarifai, mokestinių
pajamų ir BVP santykis, vartojimo, darbo, kapitalo numanomi/veiksmingi mokesčių tarifai pagal
Mendoza, Razin ir Tesar (1994) bei efektyvūs "ex-ante" mokesčių tarifai pagal Devereux ir Griffith
(2003). Tuo tarpu ekonomistai Reed ir Rogers (2005) teigia, kad mokesčių naštą galima vertinti tik
pagal mokesčių tarifus bei mokestinių pajamų ir BVP santykį. Lietuvos laisvosios rinkos instituto
(LLRI) ekonomistė Vainienė R. (2003) siūlo dar vieną mokesčių naštos vertinimą – laisvės nuo
mokesčių dieną. Tai yra simbolinė diena metuose, kai vidutinis mokesčių mokėtojas nustoja dirbti
valdţiai ir pradeda dirbti sau. 2 paveiksle vaizduojama Lietuvos ir Vokietijos PVM ir bendros
mokesčio naštos (biudţeto mokestinių pajamų ir bendrojo vidaus produkto sanykis, išreikštas
procentais) kitimo dinamika 2004 – 2012 m. PVM mokestinė našta – tai PVM pajamų santykis su
BVP, t.y. parodo, kiek 1 BVP eurui tenka pridėtinės vertės mokesčio.
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2 pav. LR ir VFR PVM ir mokestinės naštos rodikliai 2004 – 2012 m., proc.
Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis LR Finansų ministerijos, LR statistikos departamento, VFR statistikos departamento
ir VFR centrinio banko duomenimis

Remiantis 2 pav. duomenimis, galima teigti, kad tiek Lietuvos, tiek Vokietijos PVM santykis
su BVP nagrinėjamu 2004 – 2012 m. laikotarpiu yra daug maţesnis nei visa mokestinė našta.
Vidutiniškai PVM našta analizuojamu laikotarpiu tiek Lietuvoje, tiek Vokietijoje buvo lygi 7 proc.,
tačiau Lietuvoje bendra mokestinė našta vidutiniškai siekė 14 proc., o Vokietijoje net 21 proc.
Daugiausia PVM pajamų nuo BVP Lietuvoje teko prieš prasidedant pasaulinei ekonominei krizei
2008, o Vokietijoje - baigiantis ekonominei krizei 2011.
Lafero kreivė. Formuojant valstybės mokesčių politiką, iškyla svarbi bei aktuali problema –
apmokestinamos ribos nustatymas. Vyriausybė, norėdama padidinti mokestines pajamas, gali
nustatyti aukštesnius mokesčių tarifus, tačiau negali tiesiogiai kontroliuoti mokestinių pajamų.
Mokesčių naštai pasiekus tam tikrą ribą, mokestinių pajamų augimas stabilizuojasi, ir toliau didinant
tarifus, mokestinės pajamos pradeda maţėti, nes padidėja vengimas mokėti mokesčius, išauga
šešėlinės ekonomikos mastas. Mokestinių pajamų priklausomybę nuo mokesčio tarifo dydţio parodo
Lafero kreivė, kurią XX a.8-ajame dešimtmetyje sukūrė ekonomistas A. B. Laffer. Pagal A. B. Laffer
teoriją, jeigu mokesčių tarifas lygus nuliui, tai ir mokestinės pajamos lygios nuliui, nes valstybė į savo
biudţetą nesurinktų jokių pajamų. Taip pat valstybė negautų jokių pajamų, jei mokesčio tarifas būtų
lygus 100 proc., nes esant tokiems dideliems mokesčių tarifams, nebus stimulo dirbti (Koncevyčienė,
Prievelis, 2012).
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3 pav. LR ir VFR PVM pajamų ir mokesčių tarifo Lafero kreivė 2004 – 2012 m.
Šaltinis: sudaryta autoriaus, remiantis LR finansų ministerijos ir VFR centrinio banko duomenimis

Remiantis Lafero kreive, galima teigti, kad 2009 m. LR vyriausybė, padidinusi PVM tarifą nuo
18 proc. iki 21 proc., padarė klaidingą sprendimą. Valstybės biudţeto mokestinės pajamos sumaţėjo
23 proc.. Lietuvos Vyriausybė, priėmusi sprendimą dėl PVM tarifo padidinimo, neatsiţvelgė į šalies
makroekonominius rodiklius ir realią situaciją, todėl padidėjęs mokestis apsunkino verslo veiklą,
sumaţino namų ūkio pajamas. 2007 m. VFR Vyriausybė priėmė sprendimą padidinti mokesčio tarifą
nuo 16 iki 19 proc. 2007 metais, padidėjus PVM tarifui, pajamos iš šio mokesčio padidėjo 15,64 proc.
2007 m. PVM buvo surinkta daugiau nei tai pavykdavo padaryti su maţesniu 16 proc. tarifu. Laiku
priimtas sprendimas dėl PVM tarifo padidinimo padėjo išvengti galimo PVM pajamų surinkimo
sumaţėjimo, kilus finansų krizei 2008 metais.
Išvados
LR biudţeto didţiausią mokestinių pajamų dalį sudaro netiesioginiai mokesčiai - PVM (apie 50 proc. visų
mokesčių) ir akcizai (apie 20 proc. visų mokesčių). VFR biudţeto didţiausią mokestinių pajamų dalį sudaro pajamų
mokestis bei apyvartos mokestis (apie 34 proc.).
LR PVM santykis su BVP analizuojamu laikotarpiu yra dvigubai maţesnis nei visa mokestinė našta ir vidutiniškai
sudarė apie 7 proc. BVP, kai visa mokestinė našta siekė apie 14 proc. BVP. VFR PVM santykis su BVP vidutiškai siekia
tiek pat kiek ir LR (7 proc.), tačiau visa mokestinė našta yra trigubai didesnė ir vidutiniškai sudaro apie 21 proc. BVP.
PVM Lafero kreivė LR analizuojamu 2004 – 2012 m. laikotarpiu balansavo leistinoje zonoje, išskyrus 2009 m., kai
PVM tarifas buvo padidintas nuo 19 proc. iki 21 proc. ir PVM pajamos sumaţėjo nuo 2677 mln. Eur iki 1969 mln. Eur
(t.y. 26 proc.) Tuo tarpu Vokietijoje PVM Lafero kreivė visą nagrinėjamą laikotarpį neperţengė pavojingos kreivės zonos
ribų.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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EVALUATION OF VALUE-ADDED TAX COLLECTION EFFICIENCY IN LITHUANIA AND GERMANY
Summary
Tax system is one of the main factor which determines the formation of a state budget. One of the most important tax
is value-added tax (VAT) in Lithuania (in Germany – turnover tax) because it makes about 50 percent of all taxable
income (in Germany about 32 percent). One of the possibility to evaluate efficiency of VAT accumulation is tax burden
which is laid as the main mean for tax system evaluation, according to tax system model principles. Another method is
Laffer curve which analyzes the correlation between tax burden and tax revenue.
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VALSTYBĖS SKOLOS VALDYMO PROBLEMOS LIETUVOJE
Įvadas. Nors ekonomistai sutaria, kad besivystančioms rinkos ekonomikoms, turinčioms
efektyvius tarptautinius ryšius, biudţeto deficitas ir valstybės skola nėra pavojingi, tačiau iki tam
tikros ribos. Egzistuoja rizika, jog besiplečianti valstybės skola gali neigiamai veikti šalies ekonominį
vystymąsi. Pastaroji pasaulinė finansų krizė ţenkliai padidino valstybės skolos apimtis daugelyje
pasaulio šalių, todėl efektyvus valstybės skolos valdymas tapo dar aktualesnis. Darbo tikslas —
išanalizuoti valstybės skolos valdymo efektyvumą finansų krizės sąlygomis Lietuvoje.
Valstybės skolos valdymas teoriniu aspektu. Valstybės skolos valdymas apima santykius,
susijusius su skolinimosi teisės įgyvendinimu, jos principų ir būdų nustatymu bei naudojimu, su
skolos dydţio ir skolinimosi kontrole ir duomenų, susijusių su valstybės skola, rinkimu ir
panaudojimu (Levišauskaitė, Rūškys, 2003). Tarptautinis valiutos fondo (TVF) analitikai valstybės
skolos valdymą įvardija kaip procesą, kurio metu nustatoma valstybės skolos valdymo strategija ir
priemonės jai pasiekti.
Valiutos fondas (2000) išskiria pagrindinį valstybės skolos valdymo tikslą — uţtikrinti, jog
valstybės skolinimasis ir įsipareigojimų padengimas yra vykdomas maţiausiomis galimomis
sąnaudomis nuo vidutinio iki ilgo laikotarpio. TVF ekspertų nuomonei pritaria ir Lietuvos autoriai.
Levišauskaitė ir Rūškys (2003) akcentuoja, jog esminė skolos plėtimosi problema — jos sąnaudos,
kadangi vis daugiau lėšų, kurias būtų galima investuoti į šalies ekonominį ūkį, nukreipiama skolai
aptarnauti.
Taigi skolinimasis maţomis palūkanų normomis yra vienas iš esminių valstybės skolos
efektyvaus valdymo matų.
Valstybės skolos valdymo analizė Lietuvoje. Po įstojimo į Europos Sąjungą (ES) Lietuva su
kitomis Baltijos šalimis — Latvija ir Estija — pasiţymėjo sparčiausiu ūkio augimu Bendrijoje (20042007 m. laikotarpiu realus Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) didėjo vidutiniškai 8,2 proc.
per metus, nominalus — vidutiniškai 15,5 proc. per metus). Spartus šalies BVP didėjimas sąlygojo
augantį pajamų surinkimą į valstybės biudţetą, tačiau taip pat didėjo valdţios sektoriaus išlaidos, taigi
2004-2007 m. laikotarpiu Lietuvoje buvo formuojamas deficitinis valstybės biudţetas (nuo -0,4 proc.
BVP 2007 m. iki -1,5 proc. BVP 2004 m.). Vykdyta ekspansyvi fiskalinė politika sąlygojo valstybės
skolos plėtimąsi. Kita vertus, valstybės skola didėjo sąlyginai nedideliais tempais (apie 9,4 proc.
kasmet 2004-2007 m.), o spartų ekonominį kilimą patiriančiai šaliai skolintis pavykdavo uţ nedidelę
kainą (pvz. 2005 m. išplatintos 600 mln. eurų euroobligacijų emisijos palūkanų norma — 3,75 proc.).
Situacija pasikeitė 2008 m. antrame pusmetyje, kai Baltijos šalyse pradėjo tiesiogiai reikštis
pasaulinė finansų krizė (2008 m. Lietuvos realaus BVP augimo tempas sumaţėjo iki 2,9 proc., o
2009 m. patirta recesija — realusis BVP sumaţėjo net 14,7 proc.). 2009 m. pradţioje Europos
Komisija oficialiai pareiškė, kad per pastaruosius kelerius metus (2006-2008 m. — aut.past.) Lietuvos
biudţeto planavimo ir vykdymo sistema nesusilaikė nuo pernelyg didelio išlaidavimo, ūkio augimo
laikotarpiu nebuvo sukaupta rezervų pasiruošti ūkio ciklo sąlygų pasikeitimui.
Kadangi 2008 m. valdţios sektoriaus deficitas jau viršijo saugumo riba laikomą Mastrichto
kriterijų (sudarė 3,2 proc. nuo BVP), 2008 m. pab. Seimo rinkimus laimėjusiems konservatoriams
kartu su koalicijos partneriais teko spręsti valstybės biudţeto finansavimo problemą ekonominės
krizės sąlygomis. Mokestinėmis priemonėmis ne tik nepavykus stabilizuoti biudţeto konsolidavimo
problemų, bet ir paskatinus biudţeto deficito didėjimą (2009 m. valdţios sektoriaus išlaidos pajamas
viršijo net 9,2 proc.), Lietuvos Vyriausybė buvo priversta didinti valstybės skolą. Nors skolinimasis
vidaus rinkoje ekonomikos teoretikų yra vertinamas palankiau, trūkstamų lėšų paklausa ţenkliai
viršijo vidaus skolinimo pasiūlą. Lietuvos Vyriausybė apsisprendė savarankiškai platinti
euroobligacijų emisijas uţsienio rinkose ir nesikreipti pagalbos į tarptautines organizacijas.
2009-2010 m. laikotarpiu tarptautinėse rinkose Lietuva išplatino 5 didelės apimties
euroobligacijų emisijas uţ 3,7 mlrd. eurų (valstybės skolos ir BVP santykis padidėjo nuo 15,5 proc.
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2008 m. gruodţio 31 d. iki 38 proc. 2010 m. gruodţio 31 d.). Vidutinė svertinė pritrauktų lėšų
palūkanų norma — 7,38 proc. Tarptautinėje ekonomikos ţiniasklaidoje Lietuva buvo įvardijama kaip
viena iš brangiausiai besiskolinančių šalių ES.
Atlikta koreliacinė analizė tarp 2008-2012 m. Lietuvos Vyriausybės išleistų euroobligacijų
palūkanų normų ir valstybių rizikingumo mato 5 m. kredito apsikeitimo sandorių (anglų k.: credit
default swaps – CDS) parodė, jog 2009-2010 m. aukšta Lietuvos skolinimosi tarptautinėse rinkose
kaina buvo pagrįsta — rodiklių kitimą sieja stipri tiesioginė tiesinė priklausomybė (koreliacijos
koeficientas 0,90 — labai stiprus, įvertintas kaip patikimas; ţr. 1 pav.).
5 m. CDS,
punktais
Skolinimosi
palūkanų
norma, proc.

Laikas

1 pav. 5 metų trukmės kredito rizikos apsikeitimo sandorių (CDS) reikšmių ir tarptautinėse
rinkose platintų euroobligacijų emisijų palūkanų normų dinamika Lietuvoje 2008-2012 m.
(Šaltinis: sudaryta autoriaus pagal Bloomberg ir Finansų ministerijos inf.)

5,000
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Lietuvos ir Latvijos valstybės skolos valdymo politikų palyginimas. Latvija nuo įstojimo į
ES iki 2008 m. vidurio išgyveno panašią ekonominę situaciją kaip Lietuva: Latvijos BVP augo itin
sparčiai, šalyje vykdyta ekspansinė fiskalinė politika, formuojat deficitinius valstybės biudţetus.
Kadangi abi valstybės buvo nepasirengusios ūkio ciklo sąlygų pasikeitimams, panašiai susidūrė su
pasaulinės finansų krizės pasekmėmis: ţenkliai sumaţėjo BVP, iškilo dideli valstybės biudţeto
balansavimo sunkumai.
Tačiau Latvijos Vyriausybė pasirinko kitą valstybės skolinimosi taktiką nei Lietuva: buvo
nuspręsta, kad skolintis tarptautinėse rinkose yra per brangu, taigi 2008 m. pabaigoje Latvija kreipėsi
pagalbos į TVF. TVF, Europos Komisija ir kiti tarptautiniai kreditoriai patvirtino 7,5 mlrd. EUR
paskolų paketą 2009-2010 metams. Latvija 2009-2010 m. pasinaudojo 4,3 mlrd. EUR iš paskolų
paketo, vidutinė svertinė gautų paskolų palūkanų norma — 3,03 proc. Taigi Latvija per finansų krizės
laikotarpį (2009-2010 m.) iš tarptautinių kreditorių pasiskolino apie 600 mln. EUR daugiau nei
Lietuva tarptautinėse rinkose, tačiau apie 2,4 karto pigiau. Latvija sumokės apie 2,5 karto maţiau
palūkanų nuo 2009-2010 m. iš uţsienio pritrauktų lėšų nei Lietuva (ţr. 2 pav.).
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2 pav. Lietuvos ir Latvijos 2009-2010 m. skolinimosi uţsienyje palyginimas
(Šaltinis: sudaryta autoriaus pagal Lietuvos Finansų ministerijos ir Latvijos Finansų ministerijos inf.)

Nors skolinimasis maţomis palūkanų normomis yra vienas iš esminių valstybės skolos
efektyvaus valdymo matų (kaip parodė atlikta analizė, Latvija pagal šį kriterijų valstybės skolą valdė
efektyviau), valstybės skolos valdymas yra bendros ekonominės politikos dalis, taigi tikslinga pateikti
argumentus, kodėl Lietuva nesikreipė į TVF, ir įvertinti jų pagrįstumą. Apibendrinta autoriaus analizė
pateikiama 1 lentelėje.
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1 lentelė. Lietuvos argumentai nesiskolinti iš TVF ir jų įvertinimas

Argumentas prieš TVF
TVF vykdo per grieţtą
fiskalinę politiką
TVF paramą gaunančios
šalys ne tik trumpu
laikotarpiu suprastina
savo įvaizdį, bet ir ilgam
praranda investuotojų
pasitikėjimą

Rezultatas
Latvijoje TVF reikalavimu vykdytos fiskalinės biudţeto konsolidavimo
priemonės buvo panašios į vykdytas Lietuvoje (abiejose šalyse didinti
mokesčiai: PVM, pelno mokestis ir kt., maţintos valstybės išlaidos: lėšos
viešajam sektoriui išlaikyti, pensijos, motinystės išmokos ir kt.).
2011-2012 m. Lietuvos ir Latvijos skolinimosi rezultatai rodo, jog Latvija ne
tik neprarado investuotojų pasitikėjimo, bet jie labiau pasitiki TVF pagalba
ir biudţeto varţymo priemonėmis nei nacionalinių vyriausybių sugebėjimais
suvaldyti fiskalines problemas: 2011-2012 m. Latvija sugrįţo į tarptautines
rinkas ir savarankiškai pasiskolino 2,1 mlrd. EUR uţ vidutiniškai 4,15 proc.
palūkanas, Lietuva tuo pačiu metu uţsienyje skolinosi 2,8 mlrd. EUR uţ
vidutiniškai 5,73 proc. palūkanas.

Šaltinis: sudaryta autoriaus
Išvados
Lietuvos politikų argumentai nesiskolinti iš TVF — ekonomiškai nepagrįsti. Kaip parodė skolos sąnaudų 20092010 m. analizė, 2009-2010 m. vykdytų fiskalinių politikų ir 2011-2012 m. skolinimosi rezultatų apţvalga, Latvija ne tik
skolinosi ţenkliai pigiau nei Lietuva, tačiau išlaikė netgi didesnį investuotojų pasitikėjimą dėl atsakingai vykdytos
politikos. Be to, šis argumentas gali būti svarus veiksnys Latvijai konkuruojant su Lietuva dėl uţsienio investicijų
pritraukimo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Literatūra
Levišauskaitė K., Rūškys G. (2003) Valstybės finansai: mokomoji knyga. Kaunas: VDU leidykla
International Monetary Fund. (2000), Guidelines for Public Debt Management. Perţiūrėta adresu:
http://www.imf.org/external/np/mae/pdebt/2000/eng/index.htm
ES statistikos agentūra Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
Europos Komisijos publikacijos:
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/index_en.htm
Latvijos Respublikos Finansų ministerija: http://www.fm.gov.lv/?eng/
Lietuvos Respublikos Finansų ministerija: http://www.finmin.lt/web/finmin/aktualus_duomenys
PROBLEMS OF THE PUBLIC DEBT MANAGEMEN IN LITHUANIA
Summary

In 2008 the global financial crisis began, however, Lithuania was not prepared for it due to an expansive fiscal
policy performed during the economic boom (2004-2008). To finance state budget deficit, Lithuania‘s Government
decided to borrow in the foreign markets issuing Eurobonds. Lithuania was named as a country, borrowing with one of the
biggest interest rates in the EU (weighted average interest rate of the new Eurobonds issued 2009-2010 – 7,38%). The
correlation analysis between borrowing price and the state‘s risk criterion – 5 years CDS – showed, that it was impossible
to borrow cheaper. On the other hand, Latvia, which experienced similar economic development to Lithuania till the
financial crisis began, decided to borrow from IMF and other international organizations (weighted average interest rate of
the loans received – 3,03%).
Public debt‘s costs management is the main criterion for an efficient public debt management policy; therefore,
the Latvian Government‘s ability to manage public debt more efficiently during the period of the financial recession
enabled lower costs of public debt management. This will ensure a more rapid development of the Latvian economy,
furthermore, it will also influence potentially lower tax rates, compared to Lithuania.
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Linartaitė Inga
Kauno Technologijos Universitetas

VALSTYBIŲ SKOLOS ANALIZĖ LIETUVOJE IR VOKIETIJOJE 2000 – 2012
METAIS

mlrd. EUR

Daugelyje pasaulio šalių yra laikomasi nuostatos, kad valstybės skolinimasis yra neišvengiamas
ūkio plėtros reiškinys. Valstybės skolinimosi poreikis atsiranda, kai valstybės išlaidos yra didesnės nei
pajamos ir susidaro biudţeto deficitas, kuris paprastai dengiamas skolintomis lėšomis.
Darbo tikslas – išanalizuoti valstybės skolą Lietuvoje ir Vokietijoje.
Norint pasiekti darbo tikslą, keliami tokie uţdaviniai:
1. Išanalizuoti Lietuvos ir Vokietijos biudţetų pajamų ir išlaidų kitimą 2000 – 2012 m.;
2. Įvertinti Lietuvos ir Vokietijos biudţetų deficito santykio su BVP kitimą ir atitikimą
Mastrichto kriterijui;
3. Ištirti valstybės skolos ir jos santykio su BVP kitimą Lietuvoje ir Vokietijoje 2000 –
2012 m.
Tyrimo metodai:
 Statistinių duomenų rinkimo bei analizės metodai, loginė analizė;
 Palyginimo, grafinio vaizdavimo būdai;
 Mokslinės literatūros analizė.
Kadangi valstybių biudţetų valdymas valstybių skolos susidarymui turi didelės reikšmės,
analizuojamos valstybių biudţetų pajamos ir išlaidos Lietuvoje ir Vokietijoje.
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1 pav. Lietuvos biudţeto pajamos ir išlaidos 2000 – 2012 m.

mlrd. EUR

Analizuojant valstybės biudţeto pajamų kitimą L ietuvoje, matomas ryšys tarp ekonominio
ciklo stadijos ir biudţeto pajamų. Iki ekonominės krizės Lietuvoje biudţeto pajamos sparčiai augo ir
tai atspindi Lietuvoje buvusį ekonomikos augimą.
Iki ekonominės krizės augo ir išlaidos, kurios buvo maţesnės negu pajamos. 2009 ir 2010
metais surinktos pajamos sumaţėjo. Lyginant 2008 metų pajamų lygį su analizuojamo laikotarpio
pradţioje buvusiu, pajamos išaugo nuo 1.68 mlrd. EUR iki 6.74 mlrd. EUR, tai yra, daugiau nei 4
kartus. Išlaidos išaugo nuo 1.9 mlrd. EUR iki 7.13 mlrd. EUR, tai yra, 3.8 karto ir tai palyginti geras
rodiklis, kadangi valstybės biudţeto pajamos augo sparčiau negu išlaidos.
Prasidėjus ekonominei krizei surenkamos į biudţetą pajamos sumaţėjo, tačiau nuo 2011 metų
biudţeto pajamų surinkimas pradėjo gėrėti. Tuo tarpu išlaidos krizės laikotarpiu išliko panašiame
lygyje ir to pasekoje biudţeto subalansavimas buvo prastesnis negu iki krizės.
Vokietijos biudţeto pajamų ir išlaidų kitimo tendencijos iki ekonominės krizės buvo kitokios
negu Lietuvos, tačiau prasidėjusi ekonominė krizė parodė, jog ir Vokietijos biudţeto pajamas veikia
ekonominio ciklo stadijos.
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2 pav. Vokietijos biudţeto pajamos ir išlaidos 2000 – 2012 m.
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Analizuojant Vokietijos biudţeto pajamas, galima matyti, kad nuo 2000 iki 2007 metų jos
beveik nekito ir vidutiniškai buvo 220 mlrd. EUR kasmet. Išlaidų lygis 2000 – 2007 metais
Vokietijoje taip pat buvo stabilus, tačiau galima matyti, kad išlaidos viršijo pajamas ir vidutiniškai
buvo lygios 253 mlrd. EUR kasmet.
Į biudţetą surenkamos pajamos prasidėjųs krizei maţėjo, o jų surinkimas pagerėjo 2011
metais. Vokietijos biudţeto išlaidos prasidėjus ekonominei krizei augo ir 2010 metais viršijo 300
mlrd. EUR. Atlikta analizė parodė, kad šiuo metu esančiais duomenimis 2012 metais Vokietijos
biudţeto pajamos viršijos išlaidas ir biudţetas metų pabaigoje buvo perteklinis.
Atlikus valstybės biudţetų pajamų ir išlaidų analizę Vokietijoje ir Lietuvoje, galima teigti, jog
biudţetai buvo nesubalansuoti. Tačiau net ir ekonomistai nesutaria, ar valstybės biudţetas turėtų būti
subalansuotas, ar ne. Keinso poţiūriu subalansuotas biudţetas tinka tik visiško uţimtumo situacijai,
tačiau subalansuotas biudţetas reiškia didesnį nacionalinį taupymą, investavimą ir ekonomikos
augimą ir tai reiškia, kad ateities kartos susidurs su stabilesne šalies ekonomika (Krugman, 2006).
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3 pav. Valstybės biudţeto deficito santykis su BVP Lietuvoje ir Vokietijoje 2000 – 2012 m.
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Atlikta analizė parodė, kad Vokietijos biudţeto deficito santykis su BVP analizuojamo
laikotarpio pradţioje atitiko Mastrichto kriterijų, pagal kurį šis santykis turi būti ne didesnis nei 3
proc. Tačiau 2001 – 2005 metais Vokietijos biudţeto santykis su BVP viršijo 3 proc., nors ekonomika
šiuo laikotarpiu ir augo. Ekonominės krizės laikotarpiu analizuojamas santykis išaugo ir 2010 metais
pasiekė 4.1 proc., tačiau Vokietijoje buvo imtasi priemonių biudţetui subalansuoti ir, galima matyti,
kad 2011 metais santykis buvo lygus 0.8 proc., o 2012 metais Vokietijai pavyko pasiekti biudţeto
perteklių (preliminariais 2012 metų biudţeto vykdymo duomenimis).
Analizuojant Lietuvos biudţeto deficito santykį su BVP, galima matyti, kad iki ekonominės
krizės jis tenkino Mastrichto kriterijų ir neviršijo 3 proc. Tačiau ekonominė krizė paveikė šalies
biudţetą bei jo subalansavimą ir kartu parodė, jog net atitinkant Mastrichto kriterijų ekonomika gali
būti silpna ir jautri ekonominiams svyravimams, kadangi nuo 2008 metų biudţeto deficito santykis su
BVP pradėjo sparčiai didėti ir 2010 metais buvo lygus 4.89 proc. Labiausiai tai įtakojo vis prastesnis
biudţeto pajamų plano vykdymas bei nesugebėjimas sumaţinti valstybės išlaidų. 2011 ir 2012 metais,
kaip ir Vokietijoje, analizuojams santykis maţėjo, tačiau galima pastebėti, kad ne taip sparčiai ir tai
rodo, jog Lietuvos ekonomikai atsigauti po ekonominė krizės buvo sunkiau.
Valstybių biudţetų analizė Vokietijoje ir Lietuvoje 2000 – 2012 metais, parodė, kad krizė
stipriai įtakoja biudţeto subalansavimą, tačiau tinkamos ekonominės politikos priemonės gali
pagelbėti valdyti šiuos procesus, o tai yra svarbu, nes šalies biudţeto deficitas įtakoja ir didelę
valstybės skolą.
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Valstybės skolos santykis su BVP, proc.

4 pav. Valstybės skolos ir jos santykio su BVP Lietuvoje kitimas 2000 – 2012 m.
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Atlikta analizė parodė, kad valstybės skola Lietuvoje visu analizuojamu laikotarpiu augo.
2000 metais ji buvo lygi 2.9 mlrd. EUR, o 2012 metais – 13.44 mlrd. EUR, taigi ji išaugo 4.6 karto.
Vidutiniškai valstybės skola buvo 6 mlrd. EUR kasmet. Valstybės skola išaugo 2009 metais, kai
palyginti su praėjusiais metais, skola padidėjo 2.8 mlrd. EUR, tai yra, 55 p.p. Stipriai išaugusį
skolinimosi poreikį labiausiai lėmė dėl ţenklaus ekonomikos nuosmukio išaugęs valdţios sektoriaus
deficitas sumaţėjus biudţeto pajamoms. Galima matyti, jog 2010 metais valstybės skola išaugo 34
p.p. lyginant su praėjusiais metais ir buvo lygi 10.5 mlrd. EUR. 2011 ir 2012 metais valstybės skola
Lietuvoje ir toliau augo, tačiau ne taip sparčiai kaip ekonominei krizei prasidėjus.
Valstybės skolos ir BVP santykis Lietuvoje visu analizuojamu laikotarpiu tenkino Mastrichto
kriterijų, pagal kurį santykis turi neviršyti 60 proc. Prasidėjus ekonominei krizei, šalies BVP pradėjo
maţėti, o skola didėti ir to pasekoje augo analizuojamas santykis, tačiau jis vis dar neviršijo 60 proc.
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5 pav. Valstybės skolos ir jos santykio su BVP Vokietijoje kitimas 2000 – 2012 m.

Analizuojant valstybės skolos santykį su BVP Vokietijoje, galima matyti, kad jau
analizuojamo laikotarpio pradţioje jis viršijo nustatytą Mastrichto kriterijų ir buvo lygus 60.2 proc.
Valstybės skolis ir BVP santykis didėjo prasidėjus ekonominei krizei, tačiau augimo tempai buvo ne
tokie dideli kaip Lietuvoje.
Išvados
Atlikus valstybių skolos analizę Lietuvoje ir Vokietijoje, galima padaryti tokias išvadas:

Ekonominiai ciklai įtakoja šalių biudţetų subalansavimą ir valstybių skolos augimą Lietuvoje ir Vokietijoje.

Valstybės skolos santykis su BVP Vokietijoje netenkina nustatyto Mastrichto kriterijaus, tačiau augimo
skolos augimo tempai nėra dideli ir tai rodo, jog valstybės skola yra valdoma.

Valstybės skolos santykio su BVP Lietuvoje lygis nėra aukštas lyginant su Vokietija ir kitomis Europos
Sąjungos šalimis, tačiau augimo tempai yra dideli ir tai rodo, jog skolos augimą įtakojantys procesai nėra
valdomi, kas ateityje Lietuvos ekonomikai gali būti didţiulė problema.

1.
2.
3.

Literatūra
Krugman, P., Wells, R. (2006). Macroeconomics. New York: Worth Publishers.
Vokietijos metinės ataskaitos adresu http://www.bundesbank.de/.
LR valstybės biudţetai adresu http://www.finmin.lt/.
PUBLIC DEBT ANALYSIS IN LITHUANIA AND GERMANY 2000 – 212 YEAR
Summary

Economic cycles affect the countries' budget balancing and the public debt growth in Lithuania and Germany.
The public debt to GDP ratio in Germany adherence to the Maastricht criteria, but the growth rate of debt is not big and it
shows that the national debt is under control. The public debt to GDP ratio in Lithuania is not high in comparison with
Germany and the other European Union countries, but the growth rate is high, which indicates that the the processes
influencing increase in debt are not controlled what can cause many problems to Lithuanian economy in the future.
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VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITA: RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ
ATVEJIS
Anotacija. Straipsnyje analizuojama statistiniai duomenys, pateikiama visų Lietuvoje veikiančių
religinių bendruomenių skaičiaus dinamika 2009-2011 m., didţiausių religinių bendruomenių
baţnyčių kitimas atitinkamu laikotarpiu. Nagrinėjama viešojo sektoriaus subjekto religinių
bendruomenių buhalterinės ir mokestinės apskaitos tvarkymo pagrindai.
Įvadas. Lietuvoje nėra valstybinės religijos ir kiekvienas ţmogus turi teisę laisvai pasirinkti bet
kurią religiją, todėl tikintieji laisvai jungiasi į įvairias religines bendruomenes. Kadangi religinės
bendruomenės nevykdo valstybės funkcijų, o valstybė nevykdo religinių bendruomenių funkcijų,
religinės bendruomenės turi teisę laisvai organizuotis pagal savo hierarchinę ir institucinę struktūrą,
vidaus gyvenimą, tvarkyti savarankiškai pagal savo kanonus, statutus. Religinių bendruomenių
apskaitos tvarkymas yra gana specifinis, todėl būtina išsamiau nagrinėti religinių bendruomenių
apskaitos ypatybes.
Tikslas. Išanalizuoti viešojo sektoriaus subjekto religinių bendruomenių apskaitos ypatybes.
Objektas. Religinės bendruomenės.
Uţdaviniai:
1. Išanalizuoti religinių bendruomenių struktūrą 2009-2011 m.
2. Išnagrinėti religinių bendruomenių buhalterinės apskaitos ypatybes.
3. Pateikti religinių bendruomenių mokestinės apskaitos ypatybes.
Tyrimo metodai: statistinių duomenų analizė, palyginamoji analizė.
Pagrindinės sąvokos: viešojo sektoriaus apskaita, religinė bendruomenė.
Religinių bendruomenių analizė 2009-2011 m. Lietuvoje. Valstybė pripaţįsta devynias
Lietuvoje egzistuojančias religines bendruomenes: lotynų apeigų katalikų, graikų apeigų katalikų,
evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, ortodoksų (stačiatikių), sentikių, judėjų, musulmonų
sunitų ir karaimų (Stanaitis, 2004). 1 pav. yra pateikta Lietuvoje įsikūrusių religinių bendruomenių
skaičiaus kitimas 2009-2011 m. Didţiausią dalį sudaro Romos katalikų bendruomenių skaičius,
atitinkamai apie 78 proc., kuris 2009-2011 m. padidėjo nuo 703 iki 716 religinės bendruomenės.
Maţiausią dalį sudaro Karaimų religinės bendruomenės, atitinkamai tik 0,11 proc. 2009-2011 m. šių
religinių bendruomenių skaičius nekito, buvo lygus vienam.

2 pav. Romos katalikų baţnyčių skaičiaus dinamika
2009-2011 m.
Šaltinis:http://db1.stat.gov.lt/statbank/default.asp?w
=1366

1 pav. Religinių bendruomenių skaičiaus dinamika
2009-2011 m.
Šaltinis:http://db1.stat.gov.lt/statbank/default.asp?w
=1366
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Visų kitų religinių bendruomenių skaičius svyravo nuo 4 iki 61 religinės bendruomenės ir
sudarė nuo 0,44 proc. iki 6,73 proc. visų religinių bendruomenių. Tik vienų Judėjų religinių
bendruomenių skaičius 2010-2011 m. sumaţėjo, atitinkamai nuo 9 iki 8 religinių bendruomenių.
2 pav. yra pateikta Romos katalikų baţnyčių skaičiaus dinamika 2009-2011 m. pagal
vyskupijas. Iš viso yra aštuonios Romos katalikų vyskupijos. Didţiausią dalį baţnyčių turi Telšių
vyskupija, atitinkamai 139. 2009-2011 m. baţnyčių skaičius Telšių vyskupijoje nesikeitė. Maţiausią
dalį baţnyčių turi Kariuomenės ordinariatas, atitinkamai 2009 m. 1 baţnyčia, 2010-2011 m. 2
baţnyčios. Iš viso 2011 m. buvo 719 baţnyčios. Didţiausias kunigų skaičius 2009-2011 m. buvo
Vilniaus vyskupijoje, atitinkamai 187. Maţiausias kunigų skaičius tuo pačiu 2009-2011 m. laikotarpiu
buvo Kariuomenės ordinariato vyskupijoje, atitinkamai 14. Iš viso 2009 m. buvo 859 kunigai, 2010
m. 872 ir 2011 m. 856.
Religinių bendruomenių finansinių dedamųjų apskaita. Religinės bendruomenės yra
priskiriamos pelno nesiekiančioms organizacijoms, todėl jų buhalterinė apskaita turėtų atitikti pelno
nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės
atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisykles, tačiau jos tik rekomenduojamos, nes religinių
bendruomenių santykius su valstybe reglamentuoja 2000 m. įsigaliojusi tarptautinė Lietuvos ir
Šventojo Sosto sutartis dėl santykių tarp katalikų baţnyčios ir valstybės, pagal kurią religinės
bendruomenės turi teisę laisvai organizuotis pagal savo hierarchinę ir institucinę struktūrą, vidaus
gyvenimą, tvarkytis savarankiškai pagal savo kanonus, statutus. Pelno mokesčiu apmokestinamos, kai
uţdirbamas pelnas.
3 pav. yra pavaizduota Religinių bendruomenių komercinės veiklos pajamoms priskiriamos
pajamos, uţdirbtos pardavus prekes ar kitą turtą, suteikus apmokamas paslaugas. Religinių
bendruomenių komercinės veiklos pajamoms nepriskiriamos pajamos: gautos pardavus kaip paramą,
paveldėjimo būdu ar kaip kompensaciją uţ nusavintą turtą, gautą turtą, jei jos skiriamos maldos
namams statyti, jiems remontuoti ar restauruoti, labdarai, kultūrai, švietimui, sielovadai ar
karitatyvinei veiklai; gautos vykdant sielovadinę, misionierišką, švietimo ir karitatyvinę veiklą
(Meilius ir kt., 2002).

3 pav. Religinių bendruomenių komercinės veiklos pajamos
Šaltinis: sudaryta pagal [5] šaltinį

Religinės bendruomenės paslaugų neteikia ir gyvena iš aukų, todėl mokesčio uţ mišias,
santuokų, krikštynų įregistravimą ar mirusiojo palydėjimą nėra, yra tik auka (Romanovskaja, 2010).
Auka yra laisvanoriška. Ţmogus duoda tiek, kiek jis mano esant reikalinga, kiek jis gali sau leisti.
Jeigu uţ išduodamą paţymą būtų nustatytas valstybės mokestis, tiek ir reikėtų sumokėti, tačiau jeigu
išrašas iš baţnyčios knygų, išrašas nieko nekainuoja. Santuokos, krikštas registruojami į knygas, todėl
ir išrašas nekainuoja. 4 pav. yra pateikta pagrindiniai religinių bendruomenių finansavimo šaltiniai.
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4 pav. Religinių bendruomenių finansavimo šaltiniai
Šaltinis: sudaryta pagal [1] šaltinį

Religinių bendruomenių mokestinės apskaitos pagrindai. Religinių bendruomenių turtas ir
pajamos nėra apmokestinamos. Nutraukus veiklą, likęs turtas pereina jų įstatuose nurodytam turto
perėmėjui, priešingu atveju turtas atitenka valstybei. Dvasininkai gali būti išlaikomi iš religinės
bendruomenės lėšų pagal jos nustatytą tvarką arba gauti išlaikymą tiesiogiai iš tikinčiųjų uţ religinius
patarnavimus. Nuo 2007 m. sausio 1 d. religinių bendruomenių dvasininkų, patarnautojų ir
aptarnaujančio personalo pajamos apmokestinamos Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymų
nustatyta tvarka, nes turi teisę priimti į darbą asmenis, su kuriais sudaroma darbo sutartis. Asmenims,
dirbantiems pagal darbo sutartį religinėse bendruomenėse, jų įstaigose, įmonėse ar organizacijose,
taikomos teisės į socialinį draudimą ir kitos teisės bei garantijos, nustatytos Lietuvos Respublikos
įstatymų. Šiems tikslams religinės bendruomenės į Valstybinį socialinio draudimo fondą iš savo
pajamų privalomai moka tokias pat įmokas kaip ir valstybės įmonės, įstaigos ir organizacijos.
Išvados
Didţiausią dalį religinių bendruomenių sudaro Romos katalikai. 2011 Lietuvoje iš viso buvo 716 Romos katalikų
religinės bendruomenės. Šios religinės bendruomenės yra jungiamos į vyskupijas. Iš viso yra aštuonios vyskupijos. 2011
m. iš viso buvo 719 Romos katalikų baţnyčių. Kiekviena Romos katalikų religinė bendruomenė turi savo baţnyčią ir trys
baţnyčios nėra įtrauktos į jokią religinę bendruomenę.
Nors religinės bendruomenės yra priskiriamos pelno nesiekiančioms organizacijoms, buhalterinę apskaitą
reglamentuojantys teisės aktai yra rekomendacinio pobūdţio, todėl apskaita tvarkoma pagal kanonus ir statutus.
Religinės bendruomenės apmokestinamos tik tais atvejais, kai vykdoma ūkinė veikla.
1.
2.
3.
4.

5.
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PUBLIC SECTOR ACCOUNTING: THE CASE OF RELIGIOUS COMMUNITIES

Summary
The article analyzes the statistics of all the religious communities operating in Lithuania Dynamics of 20092011, the largest religious communities, churches transitions corresponding period. A relevant public sector entity religious
book and tax accounting basics. The religious community does not state functions, and the state does not fulfill religious
functions, and their accounting treatment is quite specific. It is necessary to elaborate on the religious characteristics of
accounting.
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Agnė Klimaitė, Gintarė Čiburaitė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

SVEIKATOS PRIEŢIŪROS POLITIKA LIETUVOJE GLOBALIZACIJOS
SĄLYGOMIS
Temos problema ir aktualumas. Dabartiniu laikotarpiu sveikatos politika Lietuvoje vystoma
laikantis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomendacijų „Sveikata visiems XXI amţiuje― ir
Europos Komisijos (EK) dokumentų nuostatų. Sveikata plačiaja prasme suprantama kaip fizinė,
dvasinė ir socialinė gerovė, o ne tik ligos ar negalios nebuvimas, t.y. tiek ekonominė, tiek socialinė
vertybė, lemianti ateities kartų turtą ir vertybes. Visuomenė Lietuvoje, kaip ir Europos Sąjungos
šalyse narėse (ES-27) senėja, todėl dėl maţesnio dirbančiųjų skaičiaus, augančio pensijinio amţiaus
gyventojų skaičiaus didesnis dėmesys turi būti skiriamas sveikatai ir jos prieţiūrai, siekiant sudaryti
prielaidas ţmogiškojo kapitalo plėtotei. Kita vertus, šiandieninėmis sąlygomis veikiantys veiksniai:
demografiniai pokyčiai, ekonominio vystymosi recesija, augančios lėtinės ligos ir epidemijos,
globalinės krizės sveikatos prieţiūros sektoriuje – pasikartojantys pandeminiai susirgimai (pvz.,
pandeminis gripas A(H1N1 ir kt.) veikia ne tik šalies ekonomiką, atskirus jos sektorius, bet ir susijęs
su šalies gyventojų sveikatos būkle. Po 2008 m. pasaulinės finansų krizės ir 2012 m. recesijos skurdo
ir atskirties rizika nuolat didėja (Employment ..., 2013) tiek Lietuvoje, tiek ir kitose Pietų ir Rytų
Europos valstybėse ES-27 šalyse narėse, tai neigiamai veikia ţmonių sveikatą ir jų darbingumą,
vadinasi ţmogiškąjį kapitalą ir ekonominių procesų rezultatyvumą. Viena svarbiausių visuomenės
ekonominio vystymosi vertybių yra jos gebėjimas uţtikrinti pagrindinius poreikius, tokius kaip:
maistas, sveikata ir saugumas. Šiandieninė ir būsimos visuomenės kartos sveikatą įvardija absoliučia
ir nemenkstančia savo svarba bet kurios valstybės vertybe. Ji lemia visos šalies, atskirų jos regionų ir
šeimos demografinę ateitį: darbo išteklių dydį ir kokybę bei ateinančių kartų sveikatos lygį. Sveikata
yra svarbi investicija, o kartu ir variklis šalies socialinėi-ekonominei paţangai (The new European
policy for ..., 2011). Sveikatos būsena, išsilavinimas, kultūra lemia kiekvieno dirbančiojo darbo
našumą, todėl šalies gyventojų sveikata yra vienas svarbiausių ţmogiškojo kapitalo elementų, kurį
būtina plėtoti. Svarbu maţinti dėl socialinės atskirties esamą sveikatos atotrūkį tarp atskirų šalies
visuomenės grupių, skatinti visuomenės aktyvumą sprendţiant sveikatos stiprinimo problemas.
Straipsnio objektas yra sveikatos prieţiūros politika šiuolaikinėmis sąlygomis Lietuvoje.
Tikslas: išanalizuoti sveikatos prieţiūros svarbą ir jos ryšį su Lietuvos sveikatos programa
globalizacijos sąlygomis.
Uţdaviniai: ištirti sveikatos prieţiūros situaciją, priklausančią nuo rizikingos gyvensenos
veiksnių; apibūdinti sveikatos politikos programos svarbiausias kryptis ir uţdavinius, maţinančius
rizikingos gyvensenos veiksnių įtaką globalizacijos sąlygomis.
Tyrimo metodai: mokslinių šaltinių analizė, statistinių duomenų analizė, lentelinė analizė.
Sveikatos, darbinių gebėjimų išsaugojimas ir palaikymas sveikatos prieţiūros (reabilitacinis
gydymas, skubiosios pagalbos veikla ir kita ţmonių sveikatos prieţiūros veikla) dėka bei ţmogiškojo
kapitalo plėtojimas mokslinėje literatūroje vis plačiau ir giliau analizuojamas. Lietuvos visuomenės
sveikatos politikos raidą tiria R.Buivydas ir kt. (2010); sveikatos ir ekonomikos aspektus nagrinėja
V.Janušonis (2008). Asmens ir šalies visuomenės sveikata glaudţiai siejasi su kiekvienos šalies
ekonomika. Mokslinėje literatūroje (Schieber, Fleisher, Gottrel, 2006; Трушкина, Тлепцеришев,
Трушкин, Демьянова, Малахова, 2007) nagrinėjama sveikatos prieţiūros finansavimas, jo formos ir
šalies ekonominio išsivystymo lygis. Kadangi darbas yra vienas svarbiausių pragyvenimo šaltinių, tai
darbo jėgos kokybinės charakteristikos lemia regionų konkurencingumą tiek šalies, tiek tarptautiniu
lygiais (Snieska, Bruneckienė, 2009).
Straipsnio tikslas yra atskleisti dabartines sveikatos prieţiūros sistemos svarbą ir politiką
siekiant padidinti vidutinę gyvenimo trukmę, sumaţinant išvengiamą mirtingumą dėl blogų įpročių
(rūkymo, nesaikingo atkoholio vartojimo), plėtojant ţmogiškąjį kapitalą. Atliekant tyrimą iškelti šie
uţdaviniai: charakterizuoti PSO ir EK sveikatos lygio koordinavimą globalizacijos sąlygomis ir
apibūdinti jos poveikį ţmogiškajam kapitalui kaip integracinio ekonomikos augimo aspektui; ištirti
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sveikatos lygį, priklausantį nuo rizikingos gyvensenos veiksnių; apibūdinti Lietuvos sveikatos
politikos programos svarbiausias kryptis ir uţdavinius, maţinančius rizikingos gyvensenos veiksnių
įtaką.
PSO ir EK sveikatos prieţiūros koordinavimo teorniai ir praktiniai aspektai
PSO, kaip Jungtinių Tautų organizacijos padalinys, tarpvalstybinė organizacija tarptautiniame
lygmenyje koordinuoja pasaulio valstybių ir savo organizacijos narių (193 šalys) gyventojų sveikatą,
organizuodama pagalbos teikimą maţinant uţkrečiamų ligų plitimą, skurdą, socialinę atskirtį ir darnų
vystymąsi. Ilgą laiką PSO deklaracijos ir konferencijos svarbiausiu savo objektu laikė kiekvienos
šalies sveikatos stiprinimo strategijas. 2005 m. PSO Bankoko chartijoje suformulavo globalinio
pasaulio sveikatos stiprinimo penkias strategijas: 1) sveikatos atstovavimas, grindţiamas ţmogaus
teisėmis ir solidarumu; 2) investavimas į politiką, veiklą ir infrastruktūrą, nukreiptą į sveikatos
veiksnius; 3) išteklių, nukreiptų sveikatos stiprinimui, ţinių perdavimui, mokslinių tyrimų ir sveikatos
raštingumo plėtotei, didinimas; 4) įstatymų ir teisės aktų, uţtikrinančių didelį saugos nuo ţalos
sveikatai lygį bei suteikiančių lygias galimybes siekti geros sveikatos bei visapusiškos gerovės,
priėmimas; ir 5) partnerystės ir sąjungų su visuomeninėmis, privačiomis ir tarptautinėmis
organizacijomis kūrimas, pilietinės visuomenės plėtotė.
Savo ruoţtu EK dabartiniu laikotarpiu ES-27 iškėlė naują Europos strategiją (2020 m. Europos
strategija, 2010, 5), kuri remiasi trimis vienas kitą papildančiais prioritetais: 1) paţangaus augimo
(paremto ţiniomis ir inovacijomis), 2) tvaraus augimo (tausiau išteklius naudojančio, ekologiškesnio,
konkurencingesnio ūkio skatinimo) ir 3) integracinio augimo (didelio uţimtumo ūkio, paremto
ekonomine ir teritorine sanglauda, ypač maţinant nelygybę sveikatos prieţiūros srityje). Šia strategija
siekiama spręsti problemas, kurias kelia visuomenės senėjimas, maţėjantys ţaliavų ištekliai ir pan.,
todėl didelis dėmesys turi buti skiriamas ţmogiškajam veiksniui, kurio plėtojimas galimas vystant
sveikatos sektorių ir jo teikiamas paslaugas.
Dabartiniu laikotarpiu veikiantys veiksniai: demografiniai pokyčiai, lėtinės ligos ir epidemijos,
globalinės krizės sveikatos prieţiūros sektoriuje (pandeminiai susirgimai, tokie kaip gripas A(H1N1)
ir kiti susirgimai) rodo, kad didelį dėmesį būtina kreipti gyventojų sveikatos apsaugai ir kiekvieno
ţmogaus sveikatos būklei.
Sveikatos ir ekonomikos būklės sąveiką charakterizuoja uţsitęsusio ekonomikos nuosmulio
procesai (Cabinet Office Social Exclusion task Force, 2009):
1) pirmoji banga – ekonominis poveikis, kuris apibūdinamas maţesnėmis galimybėmis
ekonomikos vystymuisi: firmų bankrotai, aktuali problema nedarbas, ypač jaunimo, namų ūkio
pajamų kitimas netenkina vartotojų norų tenkinti jų poreikius;
2) antroji banga – socialinis poveikis (lėtas ekonomikos vystymosi grįţimas į ankstesnį lygį,
nedarbo augimas ir jo sąstingis aukštame lygyje), kuris apibūdinamas psichologinės sveikatos
problemomis, didėjančia įtampa ir smurtu šeimose, polinkiu į alkoholio vartojimą ir alkoholizmą,
nusikalstamumu ir pan.;
3) trečioji banga – spartus atsistatymas, kai ekonominis vystymasis grįţta į savo pirminio kitimo
tendenciją, tačiau ne visos ūkinės veiklos atsistato tolygiai, nors nedarbas pradeda maţėti, tačiau dalis
gyventojų susiduria su ilgojo laikotarpio problemomis: ilgalaikiu nedarbu, pesimizmu, lėtinėmis
ligomis ir pan.
Dabartiniu laikotarpiu antrosios ir trečiosios bangos poveikiai reiškiasi tiek ekonominėje, tiek
socialinėje srityse. Taigi, sveikatos stiprinimas turi apimti visus šalies gyventojus: miesto ir kaimo,
visas amţiaus grupes; įvairius sveikatos stiprinimo būdus; sprendţiant įvairias sveikatą leminčių
problemų prieţastis, kurios pateiktos 1 lentelėje. Sveikatos stiprinimas ir blogų įpročių (rūkymo,
alkoholio) atsisakymas prailgintų vidutinę gyvenimo trukmę Lietuvoje, kuri 2010 m. Lietuvoje buvo
73,45 metų, tuo tarpu ES-27 – 79,15 metų, ES-15 – 80,82 ir Nepriklausomų valstybių sąjungoje
(NVS) – 69,52 metų. Mirtingumas 100 000 gyventojų Lietuvoje 2010m. buvo 963, t.y 11,3 %
didesnis nei ES-27 ir 73,8% didesnis nei ES-15 ir 24,6 % maţesnis nei NVS. Išvengiamas
mirtingumas Lietuvoje yra didesnis, negu ES-12, ES-15 ar ES-27. Didţiausią įtaką jo didėjimui ir
vidutinės gyvenimo trukmės maţėjimui turėjo mirtys, kurių buvo galima išvengti taikant profilaktikos
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priemones. Lėtinių ligų poveikis darbo rinkai ir visuomenei skausmingas, kadangi dėl jų įvyksta
daugiau negu 80 % priešlaikinių mirčių (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, 2011, 14).
Rūkymo sąlygotas mirtingumas Lietuvoje ypač didelis: net 51,1 % bendro mirtingumo.
1 lentelė. Vidutinė gyvenimo trukmė, bendrasis mirtingumas ir kai kurie jį lemiantys veiksniai Lietuvoje, ES ir NVS 2010
m., ţm. ir %
Rodikliai
Lietuva
ES-12
ES-27
ES-15
NVS
1.Vidutinė gyvenimo trukmė, metais
73,45
75,21
79,15
80,82
69,52
2.Bendrasis mirtingumas (*SMR/100 000) 963[100,0] 865[100,0] 618[100.0] 554[100,0]
1200[100,0]
[%]:
- rūkymo sąlygotas mirtingumas [%]
490[51,1]
342[39,5]
209[33,8]
173[31,2]
693[57,8]
alkoholio
vartojimo
sąlygotas 153[15,9]
94[10,9]
61[9,9]
52[9,4]
163[13,6]
mirtingumas[%]
* SMR – standartizuotas mirtingumas 100 000 gyventojų. WHO/EURO HFA DB, 2011.

Lietuvos sveikatos programos projekte (2012, 26-60), atsiţvelgiant į PSO rekomendacijas,
sudarytame iki 2020 m., numatytos keturios pagrindinės kryptys, kurių svarbiausi uţdaviniai pateikti
2 lentelėje.
2 lentelė. Lietuvos sveikatos programos 2020 m. svarbiausios strateginės kryptys ir jų uţdaviniai
Strateginės kryptys
1. Saugesnė
2. Sveikesnė fizinė 3. Sveikesnė gyvensena
4. Efektyvesnė sveikatos
socialinė aplinka
aplinka
prieţiūra
-saugesnė aplinka- -saugus darbas ir buitis -maţiau
alkoholiomaţiau - programinis valdymas –
maţiau lėtinių ligų –maţiau traumų
kardiomiopatijų, cirozių, mirčių dėl visuomenės
sveikatos
ir saviţudybių
išorinių prieţasčių
plėtros strategija
-solidaresnės
-saugus laisvalaikis – -maţiau tabako – maţiau vėţio, - kokybiškos paslaugos
bendruomenės
– maţiau skendimų
kraujotakos, kvėpavimo sistemų ligų
motinai ir vaikui
maţiau
psichikos -saugesnis eismas – -maţiau narkotikų – maţiau elgsenos -brandi pirminė sveikatos
sutrikimų, traumų ir maţiau mirčių keliuose
sutrikimų, AIDS, traumų
prieţiūra
sušalimų
-maţesnis
aplinkos -sveikesnė
mityba
–
maţiau -klinikinė
praktika
uţterštumas – kokybiš- kraujotakos sistemos, onkologinių grindţiama moksliniais
kesnis gyvenimas
ligų, diabeto
įrodymais
-didesnis fizinis aktyvumas – maţiau
nutukimų ir jo sukeltų ligų
Lietuvos sveikatos programa 2020. Rekomendacijos, 2012, 26-60.

Sveikatos prieţiūros svarba aktuali tiek dėl šalies ekonomikos transformacijos, tiek pokriziniu
laikotarpiu susidariusių neigiamų ekonominių padarinių, susijusių su dalies gyventojų sunkia
ekonomine padėtimi, darbo praradimu, nepakankamu sveikatos prieţiūros sistemos diagnostikos ir
klinikiniu darbu, gyventojų rizikingos gyvensenos veiksniais, tokiais kaip: alkoholio, tabako
vartojimas ir kiti neigiami įpročiai. Kita vertus, socialinę situaciją neigiamai veikia ir recesijos būsena
ekonomikoje, nes susilpnėjo automatinių stabilizatorių teigiamas poveikis.
Išvados
Dabartiniu laikotarpiu veikiantys veiksniai: demografiniai pokyčiai, lėtinės ligos ir epidemijos, globalinės krizės
sveikatos prieţiūros sektoriuje (pandeminiai susirgimai, tokie kaip gripas A(H1N1) ir kiti susirgimai) rodo, kad didelį
dėmesį būtina kreipti gyventojų sveikatos apsaugai ir kiekvieno ţmogaus sveikatos būklei.
Straipsnyje ištirta PSO ir EK sveikatos prieţiūros koordinavimo priemonės. Nustatyta, kad PSO ir EK
rekomenduoja daugiau išteklių skirti sveikatos stiprinimui, ţinių perdavimui, mokslinių tyrimų ir sveikatos raštingumo
plėtotei ir nelygybės maţinimui sveikatos prieţiūros srityje. Kita vertus, sveikatos prieţiūros sistemos svarba aktuali tuo,
kad plėtoja ţmogiškąjį kapitalą. Ši situacija reikalauja didesnių išlaidų sveikatos apsaugai. Sveikatos prieţiūros veikla
(reabilitacinis gydymas, skubiosios pagalbos veikla ir kita ţmonių sveikatos prieţiūros veikla) teigiamai paveikia
ţmogiškąjį kapitalą, sudaro sąlygas didinti darbinius gebėjimus bei ilgesnį laiką konkuruoti darbo rinkoje.
Dėl sveikatos prieţiūros teigiamo poveikio ir neigiamų įpročių maţėjimo (rūkymo, nesaikingo alkoholio
vartojimo) gali gerėti ţmonių sveikatos lygis, vertinamas: 1) atskiro asmens lygiu; 2) grupiniu (šeimos, giminės, atskirų
socialinių grupių: miesto, kaimo gyventojų ir pan.) ir 3)atskiros šalies gyventojų sveikata. Statistiniai duomenys rodo, kad
Lietuvoje vidutinė gyvenimo trukmė yra maţesnė 7,2 % negu ES-27 šalyse narėse, o mirtingumas didesnis 55,8 %. Tai
rodo, kad sveikatos sistemos ir priţiūros programoms Lietuvoje būtinas didelis dėmesys.
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LITHUANIAN HEALTH CARE POLICY IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION
Abstract

This paper has investigated the WHO and the European Commission health coordination measures. It was found
that the WHO and the European Commission recommends more resources for health, enhanced knowledge transfer,
research and development of health literacy and reducing inequalities in health care. On the other hand, the health care
system is relevant for developing human capital. This situation requires a higher cost for health care. Health care activities
(rehabilitation treatment, emergency operations and other human health activities) have a positive effect on human capital,
facilitate increased operational capacity and a longer time to compete in the labor market.
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INTEGRUOTOS MARKETINGO KOMUNIKACIJOS VERSLAS-VERSLUI RINKOJE
Kad įtakoti klientų sprendimus ir poreikius bei uţimti geresnes pozicijas rinkoje, šiandien
įmonės privalo ieškoti būdų kaip taikant įvairius marketingo komunikacijų komplekso įrankius
tikslinėms auditorijoms siųsti vieningą ţinutę. Efektyvi įvairių marketingo komunikacijų komplekso
elementų integracija pastaruoju metu tapo svarbiu iššūkiu tiek verslo dalyviams, tiek akademinei
bendruomenei. Deja, bet didţioji dalis mokslo darbų nagrinėjančių integruotas marketingo
komunikacijas (IMK) fokusuojasi ties komunikacija su vartotojų rinka, tuo tarpu mokslo darbų
nagrinėjančių IMK verslas-verslui (B2B) rinkoje yra nedaug. Kadangi komunikacija B2B stipriai
skiriasi nuo komunikacijos verslas-vartotojui (B2C), tampa svarbu apţvelgti B2B komunikacijos
specifiką.
Tyrimo metodas: mokslinės literatūros sisteminė palyginamoji analizė.
Darbo tikslas: išanalizuoti IMK B2B rinkoje specifiką. Darbo tikslui pasiekti iškelti sekantys
uţdaviniai:
1. Pateikti IMK samprata;
2. Išanalizuoti B2B marketingo komunikacijos specifiką ir pateikti esminius skirtumus nuo
komunikacijos B2C;
3. Aprašyti marketingo komunikacijos elementų integracijos kryptis B2B rinkoje;
Integruotų marketingo komunikacijų samprata. IMK koncepcija paprastai apibūdinama
kaip marketingo komunikacijų komplekso elementų kryptingas koordinavimas. Apţvelgus įvairių
autorių siūlomas IMK sampratas, galima teigti, kad šiandien IMK turi strateginių aspektų – jos
apibūdinamos kaip komunikacijų planavimas, vykdymas ir vertinimas, maksimaliai nukreiptas į
vartotoją, kai komunikacijos elementai yra integruojami ir koordinuojami siekiant sudaryti maksimalų
poveikį (Radzevičiūtė ir Šliburytė 2007; Smith, ir kt., 2010; Schultz, 2004; Kliatchko, 2005).
Integruotų marketingo komunikacijų esminis tikslas yra kombinuoti įvairius komunikacijų komplekso
elementus į vieningą visumą ir uţtikrinti, kad kiekviename komunikacijos elemente sistemingai
atsispindės vieninga prekės ţenklo pozicija, produkto charakteristika ir komunikacijos ţinutė
(Chlebišová ir kt., 2011). Apjungus individualius marketingo komunikacijų elementus yra sukuriamas
sinergijos efektas – vienas elementas stiprina kitą ir atvirkščiai, o juos visus koordinuojant kryptingai
yra pasiekiamas geresnis komunikacijos poveikis.
Verslas-verslui komunikacijos specifika. B2B marketingo komunikacija yra nukreipta į
verslo vartotojų segmentą ir apima tiek asmeninės, tiek masinės komunikacijos priemones:
asmeninius pardavimus, katalogus, reklamą, tiesioginį paštą, parodas, viešuosius ryšius,
sponsoriavimą, verslo dovanas ir kt. Asmeniniai pardavimai be abejo yra pagrindinis B2B
komunikacijos elementas, kai tuo tarpu masinės komunikacijos priemonės daugiau skirtos stiprinti
asmeninių pardavimų efektą (Gligorijevič, Janičič, 2011).
Skirtumai tarp komunikacijos B2B ir B2C rinkose slypi sprendimo priėmimo procese. Tuo
tarpu kai B2C vartotojai sprendimą pirkti priima individualiai ar maţose grupėse, B2B rinkoje
sprendimai pirkti kyla iš problemų, su kuriomis susiduria organizacija. Taip pat paţymėtina, kad
organizacijose sprendimai pirkti daţniausiai priimami asmenų grupių ir yra ţymiai racionalesni nei
B2C rinkoje. Be to, jie charakterizuojami ilgesniais santykiais po pirkimo, didesnėmis pirkimo
sumomis, sudėtingesniais produktais/paslaugomis ir kt. Organizacijose perkama dėl ne asmeninių
prieţasčių ir daţniausiai ne asmeniniam naudojimui, t.y. produktą ar paslaugą gali naudoti tiek kitas
organizacijos skyrius, tiek visai kitame pasaulio krašte esantis padalinys. Kadangi perkantis asmuo ar
asmenų grupė B2B rinkoje dėl pirkimo atsako prieš savo vadovą bei visą organizaciją, daţnas jų nėra
linkęs pirkti neţinomo produkto (Gilliland ir Johnston, 1997, Chlebišova ie kt., 2011; Garber ir
Dotson, 2002). Taigi, B2B rinkoje sprendimo pirkti priėmimo procesas yra sudėtingas ir vartotojai į jį
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yra daugiau įtraukiami. Dėl šių prieţasčių, komunikacija B2B rinkoje turi būti daugiau tiesioginė,
objektyvi ir racionali (Gligorijevič, Janičič, 2011).
Garber ir Dotson (2002) paţymi kad B2B komunikacijoje svarbu yra racionalumas ir taip pat
nurodo, kad pirkimą B2B rinkoje labai įtakoja kokybė, kaina, greitas atsakas, kompetencija ir
patikimumas. Kadangi B2B vartotojams svarbu ne tiek pats produktas, kiek juo pasiekiamas
problemų išsprendimas, komunikuojant svarbu pabrėţti funkcines savybes, pavyzdţiui kaštų
sumaţinimą, greitesnį atlikimą, produktyvumo ar lankstumo padidinimą ir pan. (Gligorijevič, Janičič,
2011). Kartu su funkciniais-racionaliais veiksniais, mokslininkai B2B rinkoje siūlo šiek tiek
kombinuoti ir emocionalius ţinučių elementus (pavyzdţiui pasitikėjimo, saugumo jausmus ir kt.).
Pasak autorių, tai prekės ţenklui suteiktų diferencijuotą, išskirtinę ir stiprią poziciją rinkoje bei turėtų
įtakos formuojant išskirtinį pirkimo grupių asmenų poţiūrį ir suvokimą apie prekės ţenklą bei
produktą (Gligorijevič ir Janičič, 2011; Chlebišova ir kt., 2011).
Pasak Chlebišova ir kt. (2011), pagrindinis B2B komunikacijų tikslas yra keisti sprendimą
priimančių asmenų grupių poţiūrį ir nuomones. Paţymėtina, kad svarbu yra komunikaciją nukreipti į
tuos asmenis, kurie turi didţiausią įtaką sprendimui (Chlebišova ir kt., 2011). Siekiant B2B rinkoje
parinkti tinkamus komunikacijos komplekso elementus, būtina atkreipti dėmesį į aptartus esminius
skirtumus tarp B2C ir B2B (1 lentelė).
1 lentelė. esminiai skirtumai verlas-vartotojui ir verlsas-verslui rinkose (sudaryta autoriaus)

Verslas – vartotojui
Sprendimas pirkti priimamas individualiai
Daţnai intuityvus sprendimas
Poreikis dėl asmeninių prieţasčių
Naudojimas asmeniniais tikslais
Maţesnės pirkimo sumos ir paprastesni
produktai/paslaugos
Trumpi santykiai po pirkimo

Verslas – verslui
Sprendimas pirkti priimamas asmenų grupėse
Racionalus sprendimas
Poreikis dėl organizacijos problemų
Naudojimas ne asmeniniais tikslais
Didesnės pirkimo sumos ir sudėtingesni
produktai/paslaugos
Ilgi santykiai po pirkimo

Sprendimo pirkti priėmimo procesas verslas-verslui rinkoje ir komunikacijos elementų
įtaka atskiruose jo ţingsniuose. Pasak Chlebišova ir kt. (2011), labai svarbu siūlant produktą naudoti
įvairius marketingo komunikacijų elementus, kurie teiktų reikalingą informaciją, sprendimą
priimančių asmenų grupei, visuose sprendimo priėmimo proceso ţingsniuose. Kaip jau minėta,
sprendimą priimantys ţmonės atsako dėl pirkimo prieš organizaciją, todėl siekdami sumaţinti riziką,
informacijos apie pirkinį jie renka daug – ţymiai daugiau nei individualūs vartotojai B2C rinkoje.
Autoriai nurodo, kad sprendimą priimantys asmenys skirtingose sprendimo stadijose renka skirtingą
informaciją ir skirtingai ją vertina. Lichtenthal ir Eliaz (2003) sprendimą priimančių asmenų
sprendimo pirkti procesą skirsto į šešias stadijas: ţinomumas (ţinojimas apie produktą/paslaugą),
ţinių (informacijos apie produktą) rinkimas, simpatijos teikimas, pirmenybės teikimas, įsitikinimas
(apsisprendimas pirkti) ir pirkimas. Mokslininkai taip pat identifikavo, kurie elementai yra tinkami
kiekvienam proceso ţingsniui (2 lentelė).
2 lentelė. IMK elementų įtaka sprendimo priėmimo procese B2B rinkoje
(sudaryta autoriaus pagal Lichtenthal ir Eliaz, 2003)
Tikslas
Internetas ir socialinė medija
Reklama
Paštas
Viešieji ryšiai
Katalogai
Parodos
Pardavimų skatinimas
Telemarketingas
Asmeniniai pardavimai

Ţinomumas

x
x
x
x

Ţinių
rinkimas

x
x
x

Simpatija

x
x
x
x
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Pirmenybės
teikimas

Įsitikinimas

Pirkimas

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
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Kaip matyti iš lentelės, pradinėse proceso stadijose dominuoja ne asmeninės komunikacijos
elementai (viešieji ryšiai, reklama), o artėjant prie aukštesnių ţingsnių yra įjungiama ir asmeninė
komunikacija (asmeniniai pardavimai, parodos) (Lichtenthal ir Eliaz, 2003). Panašų tyrimą pateikia
Garber ir Dotson (2013) – mokslininkai atliko rinkodaros specialistų B2B rinkoje apklausą ir vertino
IMK elementų naudojimą atskiruose naujo produkto/paslaugos pirkimo proceso ţingsniuose. Naujo
produkto pirkimo procesą autoriai skirsto į penkis ţingsnius: ţinojimas, susidomėjimas, vertinimas,
bandymas ir pirkimas. Tyrimo rezultatai labai panašūs į Lichtenthal ir Eliaz (2003) pateikiamas
tendencijas: masinė komunikacija (reklama specializuotuose ţurnaluose, televizijoje, radijuje)
naudojama pradiniuose ţingsniuose, parodos ar paštas naudojami proceso viduryje, o artėjant prie
galutinių ţingsnių pradedamos naudoti asmeninės komunikacijos (telemarketingas, pardavimų
skatinimas, asmeniniai pardavimai). Chlebišova ir kt. (2011) nurodo, kad siekiant pritraukti klientus ir
didinti prekės ţenklo ţinomumą, įmonės naudoja pasikartojančias, patrauklias reklamines ţinutes –
reklama ypatingai yra naudotina B2B rinkoje norint padidinti ţinomumą ir susidomėjimą. Tuo tarpu
asmeniniai pardavimai ir techninės dokumentacijos naudojimas yra vieni svarbiausių įrankių
galutinėse sprendimo fazėse, kai pajungiamos derybos. Autoriai taip pat nurodo, kad B2B rinkoje
internetas ir socialinės medijos tapo reikšmingu IMK komplekso elementu – juo vartotojus galima
veikti kiekvienoje sprendimo proceso stadijoje (Chlebišova ir kt., 2011).
Verslas-verslui marketingo komunikacija integruojant atskirus elementus. Komunikacijų
komplekso elementai yra tik siaura IMK dalis ir reikalingas platesnis poţiūris į jų integraciją, su tikslu
B2B vartotojams siųsti vieningą ţinutę visais komunikacijos elementais. IMK komplekso elementai
sąveikauja vienas su kitu ir kiekvienas turi specifinį vaidmenį kiekvienoje vartotojo sprendimo pirkti
priėmimo proceso stadijoje. B2B rinkos dalyviai turėtų atidţiai planuoti marketingo komunikacijos
strategijas ir atkreipti dėmesį į kiekvieną komunikacijos elementą, siekiant kad kiekvienas iš jų siųstų
vieningą komunikacijos ţinutę bei kurtų sinergiją. B2B rinkoje ypatingas dėmesys turėtų būti
skiriamas atskirų elementų sąveikai su asmeniniais pardavimais (Gligorijevič, Janičič, 2011).
Integruoti marketingo komunikacijų komplekso elementus galima keliomis kryptimis. Gligorijevič ir
Janičič (2011) nurodo sekančius integracijos būdus:
- Išorinė integracija – reikalauja integruoti komunikaciją su visais išoriniais organizacijos
parteriais (reklamos agentūromis, tyrimų bendrovėmis ir pan.), kurios vienaip ar kitaip
įtrauktos į organizacijos komunikacijos planavimo/vykdymo procesą;
- Vidinė integracija – pasitelkia vidinį marketingą siekiant išlaikyti vieningas vertybes,
darbuotojų motyvaciją, gerą organizacijos kultūrą, o tai leidţia organizacijai sėkmingai siekti
tikslų.
- Horizontali integracija – koordinuoja atskirus įmonės skyrius/procesus, siekiant kad visi
siektų vieningo tikslo per vieningą komunikacijos ţinutę;
- Vertikali integracija – integruoja komunikaciją atskiruose įmonės organizacinės struktūros
hierarchiniuose lygiuose;
Apibendrinant galima pasakyti, kad organizacijos siunčiama ţinutė turėtų būti vieninga
visuose organizacijos lygiuose. Vieningą ţinutę turi siųsti ne tik pati organizacija, bet ir jos
komunikacijos partneriai, be to, komunikacija turi būti integruota tiek atskiruose skyriuose ar
padaliniuose, tiek įmonės hierarchinėje struktūroje (Gligorijevič ir Janičič, 2011).
Išvada
IMK galima apibrėţti per esminį šios koncepcijos tikslą – kombinuoti įvairius komunikacijų komplekso
elementus į vieningą visumą ir uţtikrinti, kad kiekvienas komunikacijos elementas sistemingai atsispindėtų vieningą
prekės ţenklo poziciją, produkto charakteristikas ir komunikacijos ţinutę. Marketingo komunikacija B2B rinkoje stipriai
skiriasi nuo komunikacijos B2C rinkoje ir yra sudėtingesnė: čia sprendimas pirkti priimamas asmenų grupėse, ne dėl
asmeninių prieţasčių ir ne asmeniniam naudojimui, sprendimas pirkti priimamas daug racionaliau, renkant daugiau
informacijos bei ją detaliau analizuojant, taip pat čia dominuoja didesnės pirkimo sumos, sudėtingesni produktai/paslaugos
ir ilgesni santykiai po pirkimo. B2B rinkoje svarbu komunikaciją integruoti tiek išorėje (su komunikacijos partneriais) tiek
įmonės viduje horizontaliai (hierarchiniuose lygiuose) ir vertikaliai (atskiruose skyriuose).
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INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS IN BUSINESS-TO-BUSINESS MARKETS
Summary
The article reviews theoretical insights on business-to-business (B2B) integrated marketing communications. It
describes the specifics of B2B marketing communications and also reviews B2B customer decision making process. The
article proposes four directions of integration of marketing communications in B2B markets: external, internal, horizontal
and vertical.
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IŠVYKSTAMOJO TURIZMO RINKOS CHARAKTERISTIKA IR
SITUACIJOS LIETUVOJE ANALIZĖ
Šiandien turizmas yra viena iš perspektyviausių ūkio šakų maţoms, patogią geografinę padėtį ir
gamtinius bei kultūrinius išteklius turinčioms šalims. (Prakapienė, 2008; Patravičienė, Ţilinskas,
2007; Paulo, 2000). Šiuo turizmo klestėjimo ir plėtros laikotarpiu Europa išlieka didţiausia
atvykstamojo ir išvykstamojo turizmo rinka, į kurią atvyksta ir iš kurios išvyksta per 50 proc. visų
pasaulio turistų. Pasak Paulavičienės (2008), turizmo sektorius yra ne tik pelningas ir svariai
prisidedantis prie Europos bendrojo vidaus produkto (BVP), bet taip pat glaudţiai susijęs su
visuomenės socialiniais, politiniais, ekologiniais aspektais. Daugelis autorių rašo bendraisiais arba
atvykstamojo turizmo klausimais, tačiau literatūros šalinių analizė parodė, jog trūksta detalių ir
nuoseklių tyrimų išvykstamojo turizmo srityje. Išvykstamojo turizmo situacijos analizė atskleistų
išvykstamojo turizmo reikšmę šalies ekonominiams, socialiniams ir kultūriniams reiškiniams, bei
leistų nustatyti išvykstamojo turizmo įmonių veiklos perspektyvas.
Šio darbo tyrimo objektas yra išvykstamojo turizmo rinka.
Pagrindinis darbo tikslas – atskleisti išvykstamojo turizmo rinkos ypatumus ir apţvelgti šios
rinkos situaciją Lietuvoje. Darbo uţdaviniai – išskirti išvykstamojo turizmo rinkos ypatybes ir
vystymosi tendencijas teoriniu aspektu, pateikti rinkos situacijos Lietuvoje analizę, remiantis Lietuvos
statistikos departamento duomenimis.
Išvykstamojo turizmo rinkos teoriniai aspektai. Turizmas yra plati sąvoka, kurią apibrėţti
yra sudėtinga dėl jos pobūdţio ir reikšmės, tačiau pagal pasaulinės turizmo organizacijos (WTO)
nuostatus: ―Turizmas apima veiklas, kurių metu asmuo keliauja ir apsistoja uţ savo įprastos aplinkos
ribų ne ilgiau nei vienerius metus laisvalaikio praleidimui, verslo ar kitais tikslais‖. WTO taip pat
skirsto turizmą pagal rūšis į:
- vietinį turizmą, kai vietos gyventojai keliauja savo šalyje;
- atvykstamąjį turizmą, kai uţsienio gyventojai lanko kitas, tik ne savo šalį;
- išvykstamąjį turizmą, kai šalies gyventojai išvyksta aplankyti kitas šalis.
Nors daugelis autorių (Patravičienė, Ţilinskas, 2007; Paulo, 2000; Nazelskis, Tutlys; 2012)
išskiria atvykstamojo turizmo reikšmę šalies ekonomikai, priskirdami jį šalies eksportui, vis dėlto
būtina paţymėti, jog išvykstamojo turimo rinka šalies ekonomikai yra taip pat reikšminga ir svarbi.
Išvykstamojo turizmo paslaugas teikia dviejų tipų turizmo įmonės: kelionių organizatoriai ir
kelionių agentūros. Remiantis Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 2 straipsniu, galima teigti, jog
pagrindinis skirtumas tarp šių išvykstamojo turizmo paslaugų teikėjų yra tas, kad kelionių agentūra
yra tarpininkas parduodant jau suorganizuotas keliones ir (ar) atskiras turizmo paslaugas vartotojams.
O kelionių organizatorius turi teisę uţsiimti ne tik kelionių pardavimu, bet ir jų organizavimu.
Pagrįsti išvykstamojo turizmo naudą ir svarbą šalies ekonominiams, kultūriniams ir
socialiniams rodikliams galima keliais aspektais. Pirmiausia, išvykstamasis turizmas teigiamai įtakoja
šalies kultūrinę ir socialinę aplinką. Kaip teigia D. Prakapienė (2008), išvykstamasis turizmas padeda
suformuoti pagarbą kitoms tautoms, kultūrinį išprusimą, praktinį paţinimą, o paţintinių bei
paţintinių-poilsinių kelionių metu galėtų būti realizuojamas kultūrinis turizmas. Taip pat ši autorė
paţymi, jog išvykstamąjį turizmą galima laikyti gana svarbiu geopolitinės tapatybės pokyčius
lemiančiu veiksniu. Tačiau išvykstamasis turizmas turi didelę reikšmę ir šalies ekonomikai.
Didţiosios Britanijos kelionių asociacijos AFTA duomenimis buvo paskaičiuota, jog šalies turistai,
vykstantys atostogauti į uţsienį šalyje išleidţia 31,2 bilijonus svarų per metus, beveik tiek pat kiek
išleidţia uţsienyje (31,6 bilijonus svarų). Šios išlaidos apima kelionių agentūrų paslaugas, aprangą,
aksesuarus, keliavimo daiktus ir pan. Taip pat buvo paskaičiuota, jog mokesčiai surinkti iš
išvykstamojo turizmo paslaugas teikiančių įmonių yra 6 bilijonai per metus, o išvykstamojo turizmo
sektoriuje dirba apie 2,6 proc. visos Didţiosios Britanijos darbo jėgos. Tai rodo, jog išvykstamojo
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turizmo rinka turi teigiamą naudą šalies kultūriniams, socialiniams, bei ekonominiams rodikliams ir
šios srities detalūs ir nuoseklūs tyrimai yra svarbūs ir reikšmingi.
Išvykstamojo turizmo analizė reikalinga dar ir dėl to, jog daugelio autorių nuomone, ši rinka
per pastaruosius dešimtmečius patiria itin didelių pokyčių. Didelę įtaką šiems pokyčiams padarė
interneto panaudojimo plėtra, kuri sąlygojo tiesioginio ryšio atsiradimą tarp paslaugos tiekėjo ir
pirkėjo. Daugelis autorių sutinka (Paulo, 2000; Nazelskis, Tutlys, 2012), jog nors kelionių agentūros
ir nepastebi maţėjančių turistų srautų, tačiau informacinių technologijų perversmo įtaka išvykstamojo
turimo rinkai yra labai didelė. Šis perversmas maţiausiai paveikė vyresniojo amţiaus keliautojus,
todėl kelionių agentūrų klientai daţnai yra vyresni nei vidutinio amţiaus. Tačiau būtina atkreipti
dėmesį į tai, jog jaunesniojo amţiaus keliautojai renkasi interneto pagalba savarankiškai planuoti savo
keliones. J. Costa (1995) pabrėţia, kad keliautojų įpročių kaita atspindi nusivylimą kelionių paketu, jo
kokybe, bei verte, todėl jie siekia didesnio nepriklausomumo ir bando savarankiškai organizuoti
keliones. Nors verslo kelionių rinka plečiasi, čia taip pat pastebimos tik apgyvendinimo paslaugų
augimo tendencijos. D. Mekionio (2008) teigimu, tyrinėtojai pastebi didėjančią trumpalaikių turizmo
formų tendenciją, susijusią su ekonomine ir socialine šalies įtampa. Autorius paţymi, kad atsiranda
tokia forma, kaip „Atostogos 4+―. Tai 4 dienas trunkanti išvyka, daţniausiai į artimiausią valstybę.
Jos metu neretai suderinami įvairūs kiti reikalai ir kartu apţiūrimos vietos įţymybės. Didėja paklausa
„miestų turizmui― – kelionėms į Vidurţemio jūros pakrantės miestus, kartu derinant su poilsiu
paplūdimiuose. Galima teigti, jog sparti kaita vykstanti išvykstamojo turizmo rinkoje yra svarbi
kiekvienos šalies vystymuisi ir turi būti analizuojama plačiau.
Išvykstamojo turizmo rinkos situacija Lietuvoje
Valstybės pagal vyraujančią turizmo formą yra skirstomos į išvykstamojo turizmo,
atvykstamojo turizmo ir mišrias – atvykstamojo-išvykstamojo turizmo (Mekionis, 2008). Lietuva,
kaip ir Lenkija, Latvija, Airija, priskiriama išvykstamojo turizmo grupei. Iki šiol išvykstamojo
turizmo rinkos mastai Lietuvoje yra didesni nei atvykstamojo turizmo rinkos. Per paskutinįjį
dešimtmetį Lietuvoje įvykę geopolitiniai pokyčiai darė poveikį tiek didėjančiam turistų skaičiui, tiek
keičiantis išvykstamojo turizmo srautų krypčiai: iš Rytų į Vakarus. Ypač prie to prisidėjo įsijungimas
į Šengeno erdvę.
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2012 m. Lietuvos turizmo kelionių
agentūrų ir organizatorių pajamos iš atvykstamojo turizmo siekė 43,7mln. Lt, o iš išvykstamojo – 431
mln. Lt. Daugiausia pajamų išvykstamojo turizmo kelionių agentūros ir organizatoriai gauna iš
mokesčio uţ suteiktas turizmo paslaugas. Verta atkreipti dėmesį į tai, kad 2007-2012 m. laikotarpiu
yra pastebimas išvykstamojo turimo rinkos įmonių pajamų iš turizmo paslaugų paketų pardavimo
maţėjimas, ir keleivinių bilietų pardavimo augimas. Galima teigti, jog Lietuvos keliautojams vis
maţiau aktualios yra pilnai suorganizuotos kelionės, o kelionės tampa vis labiau individualios ir
savarankiškos. Verta pastebėti, jog išvykstamojo turizmo mastai Lietuvoje kasmet auga: 2012 m.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis Lietuvos turistai į uţsienį keliavo 6,7 proc. daugiau nei
tuo pačiu 2011 m. laikotarpiu. Vis dėlto analizuojant kelionių pardavimo kanalus pastebima, jog 2007
-2012 m. lietuvių turistų, vaţiavusių į uţsienį per Lietuvos kelionių agentūras ar organizatorius,
skaičius tendencingai maţėjo ir 2012 m. buvo 48,4 proc. maţesnis nei 2008 m. Tai rodo, jog Lietuvos
turistai vis daţniau renkasi patys savarankiškai organizuotis keliones ir maţiau naudojasi tarpininkų
paslaugomis. Dėl to daugelis agentūrų ima orientuotis į vyresniojo amţiaus klientus, ar asmenis,
kurie neturi laiko susiplanuoti kelionę. Daugelis Lietuvos keliautojų keliaujančių savarankiškai
renkasi Europos Sąjungos (ES) šalis, į kurias nebrangiai galima nuvykti naudojantis maţų kaštų
aviakompanijų organizuojamais skrydţiais. Tačiau išvykstamasis turizmas sistemingai
organizuojamas ir ne į ES šalis: Rusiją, Ukrainą, Egiptą, Turkiją. 2012 m. populiariausios šalys, į
kurias per kelionių organizatorius ir agentūras išvyko lietuvių turistai buvo Turkija(23,8 %),
Egiptas (9,7 %) bei Italija (7,6 %). Tačiau 2008-2012 m. lietuvių turistų skaičius, išvykusių į Egiptą
per kelionių agentūras ir organizatorius sumaţėjo net 77 proc. Inicijuojant ryšius su Rusija ir Ukraina,
neapsiribojama turizmo agentūrų paslaugomis, įtraukiamos ir savivaldybės, kurių informacijos centrai

55

Tarptautinė studentų mokslinė konferencija

EKONOMIKA IR VADYBA - 2013

įkuria savo atstovybes joms aktualiuose miestuose, pvz., 2005 m. tokią atstovybę Sankt Peterburge, o
po poros metų ir Kijeve įkūrė vienas aktyviausių savivaldybių informacijos centrų– Palangos TIC.
Išvada
Nors turizmas yra viena iš perspektyviausių ūkio šakų Europoje, mokslinės literatūros analizė parodė, jog tiriant
šios ūkio šakos ypatybes daugiausia yra analizuojama atvykstamojo turizmo rinka. Tačiau paaiškėjo, jog išvykstamojo
turizmo rinka taip pat kaip ir atvykstamoji turi teigiamą naudą šalies kultūriniams, socialiniams, bei ekonominiams
rodikliams. Pastebėta, jog rinkoje nuolat vyksta dideli pokyčiai įtakoti informacinių technologijų plėtros, bei ekonominių
ar socialinių veiksnių. Išanalizavus Lietuvos išvykstamojo turizmo rinką galima teigti, jog Lietuvoje yra ryški
savarankiškų ir individualių kelionių augimo tendencija. Tai turėtų paskatinti Lietuvos išvykstamojo turizmo rinkos
įmones keisti siūlomų produktų pobūdį ir pritaikyti jį šiuolaikiniams vartotojams.
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OUTBOUND TOURISM MARKET CHARACTERISTICS AND SITUATION ANALYSIS IN LITHUANIA
Summary
Tourism market is one of the most profitable and most promising industries for small, geographically convenient
and natural resources containing countries. However, it is noticed that in the analysis of tourism market there is a lack of
outbound tourism researches. The analysis of outbound tourism situation reveal the meaning of outbound tourism to the
country's economical, social and cultural phenomena and display the prospects of the outbound tourism business. This
paper analyzes the outbound tourism market characteristics and trends in theoretical terms, and presents the situation of
Lithuanian outbound tourism market in the statistical analysis.
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M. KOMERCIJOS ESMĖ IR YPATUMAI
Anksčiau naudoti kaip susisiekimo prietaisai, XXI a. mobilieji telefonai yra neatsiejami
ţmogaus pagalbininkai bei darbo įrankiai. Šių prietaisų įsigalėjimą patvirtina faktas, kad mobilieji
telefonai tapo populiaresniu naršymo internete įrankiu, nei namų kompiuteriai (Euromonitor
International (toliau EI), 2011). Mobiliųjų prietaisų populiarumas atveria rinką m.komercijos plėtrai,
ypač tokiuose sektoriuose kaip bankininkystė, kelionės, bilietų pardavimas ir kt. Dėl sparčios šio
reiškinio raidos, m.komercijos teikiamų galimybių verslui ir vartotojams analizė bei plėtros tendencijų
paţinimas tampa aktualiu marketingo ir pardavimo srities tyrėjų bei praktikų diskusijų objektu.
Atsiţvelgiant į tai, šio straipsnio tikslas – atskleisti m.komercijos esmę ir ypatumus, identifikuojant
m.komercijos charakteristikas ir ja grįstų paslaugų populiarumą pasaulyje.
Tyrimo objektas – m.komercija.
Tyrimo metodai – mokslinės literatūros ir antrinių duomenų analizė bei sisteminimas.
M-komercijos samprata. Siekiant atskleisti m.komercijos konceptualiąją esmę, visų pirma
atliekama m. komercijos apibrėţimų apţvalga. Tiwari, Buss, Herstatt (2006) teigimu, m. komercija
– tai bet koks sandoris, apimantis nuosavybės teisių ir teisių naudotis preke ar paslauga perdavimą
naudojantis mobiliąja interneto prieiga per elektroninius prietaisus; e.komercijos išsiplėtimas į bevielę
ţiniasklaidą. Panašią poziciją išsako Khalifa, Shen (2008), tvirtindami, kad m.komercija yra piniginiai
sandoriai, per bevielio ryšio prietaisus. Tuo tarpu EI (2011, 2012) apţvalgose, m. komercija
įvardijama kaip natūralus e-komercijos progresas, besiremiantis tais pačiais elektroniniais procesais
kaip ir e-komercija, tačiau kuriantis kur kas individualesnį ir labiau tiesioginį verslo modelį nei ekomercija; prekių ir paslaugų įsigijimas per bevielius ryšio prietaisus (išmaniuosius telefonus,
mobiliuosius telefonus ir kt.). Apibendrinant galima teigti, kad visuose m.komercijos apibrėţimuose
akcentuojamas m.komercijos ryšys su e.komercija, bevielių prietaisų naudojimas sandoriams atlikti.
Tai tik esminiai m.komercijos bruoţai, gilesnį ir labiau kompleksinį jų suvokimą įgalina
m.komercijos charakteristikų analizė.
Tiwari, Buss ir Herstatt (2006) teigimu, m-komercijai būdingos tam tikros savybės: buvimas
visur (angl. ubiquity) – vartotojas gali naudotis paslaugomis, nepriklausomai nuo jo geografinės
padėties (vaţiuojant viešuoju transporto, stovint eilėje prie kasos ir kt.); betarpiškumas (angl.
immediacy) – nepriklausomai nuo paros meto, vartotojas turi galimybę pirkti ir įsigyti prekes bei
atlikti kitus veiksmus; lokalizacija (angl. localization) – pasiūlymai vartotojui pritaikomi priklausomai
nuo vartotojo buvimo vietos, atsiţvelgiant į kultūrinius, socialinius ir kitus aspektus; momentinis ryšys
(angl. instant connectivity) – mobilieji telefonai gali visada būti prisijungę prie tinklo; proaktyvus
funkcionalumas (angl. pro-active functionality) – uţtikrina informacijos, kurią vartotojas nori gauti
(naujų produktų pasiūlymai ir kt.), teikimą „tinkamu― metu ir „tinkamoje― vietoje; paprasta
atpaţinimo sistema (angl. simple authentication procedure) – kiekvienas mobilus prietaisas
funkcionuoja su SIM kortele, kuri, suvedus PIN kodą, identifikuoja savo vartotoją. Pagal Wang ir Li
(2012), jau minėtieji buvimas visur ir lokalizacija bei naujai įvardintas patogumas (lengvas priėjimas,
neapribotas nei laiku, nei vieta) priskiriamas vienai savybei – naudojimosi patogumui (angl.
usability). Wang ir Li (2012) identifikuoja dar dvi m-komercijos savybes – personalizaciją (angl.
personalization), kuri reiškia, kad vartotojams teikiamos personalizuotos paslaugos ir prekės
(priklausomai nuo vartotojo, informacijos turinio bei konteksto), patenkinantys individualius vartotojo
poreikius bei suvokiamą malonumą (angl. perceived enjoyment) - kiek paslauga mobiliajame telefone
yra smagi, maloni, nepriklausomai nuo jos vartojimo. Wang ir Li (2012) atliktas tyrimas atskleidė,
kad suvokiamas malonumas turi daugiausiai įtakos vartotojo apsisprendimui naudotis m.komercijos
paslaugomis.
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M. komercijos paslaugos. M.komercijos paslaugomis galima naudotis prisijungus prie
tiekėjo interneto svetainės arba mobiliųjų programėlių (angl. apps) pagalba. Apibendrinant atliktą
m.komercijos ištyrimo ir situacijos pasaulyje analizę, galima išskirti aštuonias populiariausių
m.komercijos paslaugų grupes (ţr. 1 lentelę):
1 lentelė. M.komercijos paslaugos (sudaryta pagal Tiwari, Buss&Herstatt, 2006; EI, 2012)
Teikiamų paslaugų pavyzdţiai
Paslaugų grupės
Interaktyvios paslaugos (ţaidimai, laţybos); skaitmeniniai duomenys (melodijos, muzika,
M-pramogos
vaizdo įrašai)
M- bankininkystė
M-bilietai

M-kelionės
M-marketingas
M-informacija
M-pirkimai

M-atsiskaitymai

Bankinės operacijos (pinigų perlaidos, vertybinių popierių pirkimas ir kt.)
Mobilieji bilietai į renginius (kino teatrai, muzikos festivaliai), mobilieji automobilių
stovėjimo aikštelėse bilietai ir kt. Šiuo metu populiariausi mobilūs bilietai - viešojo transporto
bilietai.
Vietos nuskanavimas ir artimiausių viešbučių paieška, registracija oro uostuose, vietų
nurodymas lėktuve ir kt.
Kuponai, konkursai, specialūs pasiūlymai, prekių reklama ir kt.
Mobili informacijos paieška, e-pašto patikrinimas, prekių kainų palyginimas, naujienos ir jų
atnaujinimas, ir kt.
Prekių įsigijimas iš mobilių prekių katalogų
Atsiskaitymo forma, integruojanti kitas mokėjimo formas (iš anksto apmokėtas korteles,
kreditines korteles, ir kt.). Pvz:
 T-Mobile paslauga m-piniginė, kai vartotojams suteikiami individualūs
PIN kodai, kurie identifikuoja mobiliu telefonu atsiskaitantį vartotoją
 Mokipay mobilioji piniginė, apimanti ne tik atsiskaitymus mobiliuoju
telefonu, bet ir suteikianti galimybę naudotis lojalumo kortelių privalumais, praėjimo kontrole
ir kt.

Apibendrinant m. komercijos paslaugų patrauklumą vartotojams, galima remtis Tiwari, Buss
ir Herstatt (2006) nuostata, kad vartotojai m.komercijos paslaugas renkasi dėl privatumo, operacijų
paprastumo, be to, siekiant išvengti papildomų registracijų. Vartotojus traukia greitas atsakas – jie gali
kreiptis į reklamuotojus/tiekėjus dėl naujos informacijos ir sulaukti greito reagavimo momentinio
ryšio dėka (EI, 2011). Broeckelmann (2010) teigimu, m.komercija yra išeitis tiems vartotojams, kurie
skuba ir reikiamu laiku neturi galimybės prisijungti prie kompiuterio ar kitų patogesnių prietaisų.
Kita vertus, reikia paţymėti, kad nors m.komercija kasdien uţima vis didesnę rinkos dalį, pasaulyje
yra daugybė vartotojų, kurie neturi bevielio ryšio mobiliųjų prietaisų. Besivystančiose šalyse prieiga
prie mobiliojo interneto gali būti apribota, taip pat pasiţymėti lėtu ryšiu. Kaimo vietose prieiga gali
būti išvis neprieinama (EI, 2011). Tai galima įvardinti kaip m. komerciją ribojančius veiksnius, kurių
raiška labiausiai siejama su besivystančiomis šalimis.
M. komercijos situacija pasaulyje ir plėtros tendencijos
EI (2011) duomenimis, daugiausiai prekių internetu (apima e.komerciją ir m.komerciją)
įsigyjama Lotynų Amerikoje. Nuo jos maţai atsilieka Rytų Europa. Trečioje vietoje pagal prekių
internetu pardavimų skaičių – Vakarų Europa. Aziją, taip pat uţimančią gan aukštas pozicijas,
sėkmingiausiai atstovauja Japonija ir Pietų Korėja. Vienas iš gerosios m. komercijos praktikos
pavyzdţių - 2010-aisiais metais eBay vartotojai naudodamiesi mobiliaisiais prietaisais įsigijo prekių
uţ daugiau nei 2 milijardus JAV dolerių. Prognozuojama, kad ateityje prekių pirkimas mobiliais
prietaisais turėtų dar labiau išaugti (EI, 2011). Didţiausios mobiliųjų prietaisų rinkos pasaulyje –
Kinija ir Indija. Tikėtina, kad ateityje m. komercijos paklausa gerokai išaugs, o mobilieji prietaisai
pakeis mokėjimo korteles ir grynuosius. Tam įtakos turės ne tik didėjanti mobiliųjų prietaisų skvarba,
bet ir auganti skaitmeninė karta Z (gimusieji nuo 1995-ųjų – „skaitmeniniai čiabuviai―),
neįsivaizduojanti savo gyvenimo be interneto (EI, 2013). Be to, EI (2011) duomenimis, vis daugėja
šalių, kuriose prieinama spartaus interneto prieiga bei daugėja išmaniuosius telefonus įsigyjančių
vartotojų.
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Išvados
Išanalizavus m.komercijos sampratą ir charakteristikas, galima teigti, kad m.komercija (piniginiai sandoriai per
bevielio ryšio mobiliuosius prietaisus) suteikia galimybę verslui sukurti tiesioginį, personalizuotą, lokalizuotą, greitą, laiko
ir vietos neapribotą ryšį su pramogas mėgstančiu identifikuotu vartotoju, uţtikrinantį informacijos tiekimą „tinkamu― metu
ir „tinkamoje― vietoje.
Atlikta m.komercijos ištyrimo ir situacijos pasaulyje analizė leidţia išskirti aštuonias populiariausių mkomercijos paslaugų grupes, kurios apima net tik hedonistinę veiklą (m-pirkimai, m-pramogos, m-kelionės) bet ir
utilitarinę veiklą (m-atsiskaitymai, m-bankininkystė, m-informacija, m-bilietai ir m-marketingas).
M.komercija - populiarėjantis procesas pasaulyje, įtraukiantis vis daugiau vartotojų iš viso pasaulio: Lotynų
Amerikos, Rytų ir Vakarų Europos, Azijos ir kitų regionų. Ateityje prognozuojamas m.komercijos augimas dėl gerėjančių
technologinių sąlygų ir didėjančios vartotojų paklausos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Literatūra
Broeckelmann P. (2010) Exploring consumers‘ reactions towards innovative mobile services // Qualitative Market
Research: An International Journal Nr. 4 (13), p. 414-429. Prieiga internetu:
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1881910
Khalifa M., Shen K. N. (2008) Explaining the adoption of transactional B2C mobile commerce // Journal of
Enterprise Information Management, Nr. 2 (21) p. 110-124. Prieiga internetu:
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1674138
Li M., Dong Z.Y., Chen X. (2012) Factors influencing consumption experience of mobile commerce. A study from
experiential view // Internet Research Nr. 2 (22), p. 120-141. Prieiga internetu:
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17011636
Market research and analysis for industries, countries, companies, and consumers. Euromonitor International
[interaktyvus]. Special Report: Global M-Commerce Set for Strong Growth Potential (2011) Perţiūrėta 2013,
balandţio 15, prieiga internetu: https://www.portal.euromonitor.com
Market research and analysis for industries, countries, companies, and consumers. Euromonitor International
[interaktyvus]. Digital Life and Consumers (2013) Perţiūrėta 2013, balandţio 15, prieiga internetu:
https://www.portal.euromonitor.com
Market research and analysis for industries, countries, companies, and consumers. Euromonitor International
[interaktyvus]. The mobile wallet: Global opportunities and challenges of making m-payment mainstream (2012)
Perţiūrėta 2013, balandţio 12, prieiga internetu: https://www.portal.euromonitor.com
Market research and analysis for industries, countries, companies, and consumers. Euromonitor International
[interaktyvus]. SOLOMO (social local mobile): A game changer for the travel industry? (2012) Perţiūrėta 2013,
balandţio 12, prieiga internetu: https://www.portal.euromonitor.com
Tiwari R., Buse S., Herstatt C. (2006) From electronic to mobile commerce: opportunites through technology
convergence for business services // Asia Pacific Tech Monitor (New Delhi (India) Nr. 23 (5), p. 38–45. Prieiga
internet: http://www.global-innovation.net/publications/PDF/APTM2006.pdf
Wang W.-T., Li H. M. (2012) Factors influencing mobile services adoption: a brand-equityperspective // Internet
Research Nr. 2 (22), p. 142-179. Prieiga internetu:
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17011642
THE ESSENCE AND PECULIARITIES OF M-COMMERCE
Summary

The main aim of this article is to reveal the essence and peculiarities of m-commerce by identifying the
characteristics and the growing popularity of m-commerce services. Based on literature search, m-commerce can be
defined as a payment transaction via wireless mobile devices characterized by some unique features such as localization,
instant connectivity, pro-active functionality, simple authentication procedure, usability, personalization and perceived
enjoyment. The most popular services of m-commerce can be divided into hedonic (m-entertainment, m-travel, mshopping) and utilitarian services (m-banking, m-payment, m-marketing, m-information, m-ticketing). Given the
penetration of mobile devices and growing number of mobile consumers, m-commerce is expected to experience a
substantial growth in the future.
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PROJEKTŲ RENGIMO IR VALDYMO YPATUMAI ALTERNATYVIOSIOS
ENERGETIKOS SEKTORIUJE
Pastaruoju metu stiprėjanti konkurencija tiek Europos Sąjungoje, tiek visame pasaulyje
skatina verslo subjektus kuo geriau ir greičiau prisitaikyti prie vyraujančios aplinkos. Todėl vienų
veikla orientuota į naujų technologijų diegimą, kitų – į technologijų modernizavimą ir t.t. Šiuolaikinės
bendrovės, privatūs asmenys, bei organizacijos savo veiklą įgyvendina projektų forma, skiriant ir
formuojant tam būtinus išteklius. Projektas – tai verslo subrandinta idėja, siekis. Tačiau ne kiekviena
idėja ir tikslingas procesas gali būti projektu.
Darbo aktualumas: šiuolaikiniai projektai tampa vis svarbesni kiekvienos organizacijos
išlikimui. Verslo subjektai privalo adaptuotis ir keistis siekdami konkurencinio pranašumo ir projekto
valdymo naudingumo.
Mokslinė problema: atsiţvelgiant į vis labiau įsivyraujančią ir naujas taisykles bei naujus
metodus organizacijoms diktuojančią naująją ekonomiką, projektų vadyba, kaip atskira teorinė
koncepcija bei praktinė disciplina tampa ypač aktuali. Projektų valdymas tampa kaip nauja
ekonomikos sritis. Kadangi projektai yra svarbūs kiekvienos įmonės /organizacijos išlikimui, jos
privalo iš esmės adaptuotis ir keistis siekdamos įgyti konkurencinį pranašumą ir uţtikrinti projektų
valdymo tinkamą funkcionavimą.
Darbo tikslas: išanalizuoti teorinius projektų rengimo aspektus, parengti projektų valdymo
modelį ir atlikto tyrimo pagrindu įvertinti projektų rengimo praktines problemas vėjo energetikos
sektoriuje. Šiems tikslams keliami tokie uţdaviniai:
Darbo uţdaviniai:
1. literatūros pagrindu aptarti projektų rengimo teorinius aspektus;
2. atlikti kaštų valdymo analizę;
3. sukurti teorinį projekto analizės modelį;
4. atskleisti atsinaujinančių energijos šaltinių specifiką ir svarbą;
5. atlikti tyrimą ir įvertinti projektų rengimo praktines problemas vėjo energetikos sektoriuje.
Ţodis projektas jau buvo naudojamas XVI amţiuje ir yra kilęs iš lotynų kalbos „projicere― t.y.
„mestas į priekį― (Rutkauskas ir kt., 1998). Pasak autorių Vaivos Zuzevičiūtės ir Vidos Ţvinienės:
„projektas apibrėţiamas kaip iš anksto parengtas ir suplanuotas (paprasto ar kompleksinio produkto ar
paslaugos) sukūrimas ar pakeitimas, turint:
 pagrįstą, aiškų ir paviešintą tikslą (kodėl ir kas bus kuriama ar keičiama);
 aiškius, apibrėţtus, pagrįstus ir realius išteklius: finansinius, ţmogiškuosius, laiko,
informacijos ir kitus;
 aplinką, kurioje jis vykdomas (todėl projekto vykdymas visada susijęs, pavyzdţiui, su
organizacine kultūra) bei kurioje bus įdiegtas ir naudojamas objektas (produktas / paslauga);
 numatomus rezultatus, tai yra pasiekiamas tikslas: paprastas ar kompleksinis objektas
sukuriamas― (Zuzevičiūtė ir kt., 2007).
Projektų rengimas, planavimas ir kontrolė sukelia įvairius pokyčius besikeičiančioje aplinkoje,
kadangi kaip dokumentas finansiškai, techniškai ir socialiai pagrindţia iškeltus tikslus. Būtent šių
tikslų realizavimui sukuriami subjektai, diegiamos naujos technologijos, numatomi reikalingi ištekliai
ir verslo sprendimai. Tai rodo, kad verslo projektai yra kompleksinė sąvoka, apimanti visuomenės
gyvenimą ir įvairias veiklos sritis.
Projektai apima visus organizacijos lygius. Priklausomai nuo projekto sudėtingumo, trukmė
svyruoja nuo mėnesio iki kelerių metų. Projektas gali apimti atskirą organizacijos vienetą arba gali
perţengti organizacijos ribas apimdamas kelias korporacines įmones (Barkauskas, 2001). Ţemiau
pateikiama tikslesnė projektų klasifikacija.
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1 pav. Projektų klasifikavimas (Adamonytė ir kt., 2008)

Projektai yra klasifikuojami pagal tai, kokias tipiškas problemas jais numatoma spręsti, kaip
aiškiai yra apibrėţti jų tikslai ir nustatyti konkretūs metodai šiems tikslams pasiekti (Gineitienė,
2005). Analizuojant verslo projektus, jų tikslai yra aiškiai apibrėţti, o metodai laisvai pasirenkami.
Tuo tarpu inţinierinių projektų tikslai ir metodai yra grieţtai apibrėţti. Viešojo ir privataus sektoriaus
partnerystės projektams būdingi konkretūs tikslai ir aiškūs valdymo metodai, o plėtros bei
organizacinių projektų tikslai ir metodai nėra grieţtai nusakyti. Taip pat išskiriami ir tokie projektų
tipai, kaip produkto kūrimo, kurių tikslai yra aiškūs, tačiau metodus galima laisvai pasirinkti.
Rengiant sistemų kūrimo projektus metodai jiems pasiekti yra grieţtai apibrėţti, o tikslai neapibrėţti.
Projekto pagrindą sudaro aiškiai suformuluotas tikslas. Projekto tikslą apibrėţia trys
pagrindiniai elementai, kurių ryšys pavaizduotas 2 paveiksle.
Laikas

Kokybė

Kaštai

2 pav. Projekto pagrindiniai tikslai (Ališauskas ir kt. 2005)

Esminis procesas projektų įgyvendinime yra uţtikrinimas, kad projektas bus įvykdytas
neviršijant patvirtinto biudţeto, būtent dėl šios prieţasties atliekama projektų kaštų analizė.
Projektų kaštų valdymą sudaro tokie etapai: išteklių planavimas, kaštų sąmatos, projekto
biudţeto parengimas ir kaštų kontrolė.
Remiantis apibendrintais teoriniais projekto rengimo ir valdymo ypatumais autorės sudarytas
teorinis modelis (ţr. 3 pav.). Modelį sudaro keli etapai. Visų pirma, atliekama projekto rengimo
galimybių studija. Spręsti projekto uţdavinius taikomas Kepnerio – Tregoe metodas, kurio pagrindu
atliekama situacijos ir problemų analizė. Atlikus problemų analizę nustatomos sprendimų alternatyvos
iš kurių ieškoma būdų pasirinkti tinkamiausią sprendinį. Metodas įvertina ir ateities rizikas.
Analizuojant dabartinę situaciją, atliekama galimų problemų analizė. Toliau atliekama projekto kaštų
analizė, kuriai taikomas kaštų naudos metodas. Daţniausiai šis metodas naudojamas paskirstyti
ribotus išteklius ir nuspręsti dėl strategijos įgyvendinimo tęstinumo. Prieš projekto įgyvendinimą
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atliekama finansinė, jautrumo ir rizikos analizės. Nuo gautų rezultatų priklauso ar projektas bus
priimtas, atmestas ar atidėtas jo įgyvendinimas vėlesniam laikui. Paskutiniame etape atliekama
rezultatų analizė t.y. atliekamas palyginimas tikslų su gautais rezultatais.

3 pav. Teorinis projekto analizės modelis
Modelis adaptuotas remiantis J. Stravinsko (2004) ir Kepner C. H.,Tregoe B. B. (1981)

Šiuolaikinis verslas vis daţniau susiduria su didėjančia energetikos išteklių panaudojimo
paklausa. Pasak Maria van der Hoeven Tarptautinės energetikos direktorės „Niekas negali egzistuoti
be energijos. Sąryšis tarp ekonomikos augimo ir energijos paklausos yra labai glaudus. Energijos
šaltinių prieinamumas daro didelę įtaka ekonomikai (Energy Outlook, 2012). Kadangi iškastinis kuras
yra ribotas, atsiveria galimybės atsinaujinančios energijos technologijoms plėstis (Anthony D. Owen,
2006). Smulkiajam ir vidutiniam verslui, gyventojams alternatyviosios energetikos ištekliai maţina
finansinę naštą, kurią itin sunkina išaugusios elektros energijos ir šildymo kainos. Todėl tam, kad
galėtume pasinaudoti atsivėrusiomis galimybėmis ir gyvendinti savo idėjas reikia projektų rengimo
ţinių. Norint įvertinti alternatyviosios energetikos naudą ir problemas rengiant projektus buvo atliktas
giluminis interviu su įmonių vadovais vėjo energetikos sektoriuje. Viena iš sparčiausiai besiplečiančių
ir labiausiai aplinką tausojančių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo technologijų Lietuvoje
yra vėjo jėgainės.
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Tyrimo rezultatai parodė, jog įmonės susiduria su reikiamos informacijos projektų rengimui
stoka. Norėdamos išvengti rizikos dėl informacijos, ţinių ir patirties projektų rengime stokos jos
kreipiasi į specialistus. Nors daugumoje įmonių dirba aukštojo išsilavinimo darbuotojai, jiems trūksta
informacijos ir patirties tokiems sudėtingiems projektams. Taip pat susiduriama su tokiomis
problemomis, kaip leidimų gavimas, aiškios teisinės bazės nebuvimas, sanitarinių zonų grąţinimas ir
t.t. Atsiţvelgiant į tai, kad kiekvieno projekto pabaiga, gali būti kito projekto pradţia, svarbu minėtus
barjerus sumaţinti, suteikti verslui daugiau įgūdţių patiems rengti projektus ir daugiau praktinių ţinių,
kad galėtų pasinaudoti ES parama ir kitomis finansinėmis galimybėmis.
Išvados
Kadangi šiuolaikinei ekonomikai būdingas globalus mąstymas, projektų valdymas yra kaip naujas vadybos
metodas. Atsiţvelgiant į tai, kad iškastinis kuras yra ribotas, atsiveria galimybės atsinaujinantiems energijos šaltiniams.
Lietuvoje viena sparčiausiai besiplečiančių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo technologijų yra vėjo
jėgainės.
Atliktas interviu parodė, kad vėjo energetikos sektoriuje susiduriama su projektų rengimo praktinėmis
problemomis, nes dėl specifinių ţinių stokos įmonės daţnai rengia projektus ne pačios, o samdo konsultacines įmones.
Atliktas tyrimas parodė, kad vėjo jėgainių sektoriuje susiduriama su leidimų gavimo problemomis, teisinės bazės
spragomis, ypač viešųjų pirkimų srityje bei specifinių gebėjimų trūkumu projektų rengime.
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THE PROJECT DEVELOPMENT AND MANAGEMENT FEATURES IN THE ALTERNATIVE ENERGY
SECTOR.
Summary
The article analyses the theory of project management and its application in management of investment
projects in renewable energy sector. The aim – to analyze the theoretical aspects of project development, create theoretical
project management model and conduct a study to evaluate the project development practical problems of wind energy
sector. The interview with company directors shows that there is a lack of information to develop project by themselves.
All in all, project management is like a new management method, renewable energy is a solution energy problems and
companies faced with lack of information needed to develop project.
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VALDYMO SPRENDIMŲ PRIĖMIMO BŪDŲ IR VALDYMO SPRENDIMŲ
DECENTRALIZAVIMO GALIMYBIŲ TARPUSAVIO SĄVEIKA
Vadybos moksle susiformavusi savarankiška vadybos teorijos kryptis, kurios tyrimų objektu
yra valdymo sprendimai, uţima uţsienio mokslininkų (Allwood, Selart, 2001; Gore ir kt., 2006;
Burtonshaw-Gunn, 2009) darbuose reikšmingą vietą, tuo tarpu Lietuvos akademiniame kontekste
pastarajai problemai vis dar stokojama dėmesio. Vieni autoriai sprendimų priėmimą nagrinėja kaip
planavimo funkcijos dalį (Appleby, 2003), kiti – kaip integruojančią valdymo funkciją (Harrison,
1999; Martinkus ir kt., 2010), visgi daţniausiai lietuvių autorių darbuose (Šarkutė, 2009;
Buškevičiūtė, Raipa, 2010; Ţilinskas, Dementjeva, 2012) yra pateikiami sprendimų priėmimo būdai
(individualus ir grupinis) ir metodai (individualūs: autoritarinis sprendimas be ar po grupės diskusijos,
pasitelkiant ekspertus ar specializuotas tarnybas, ekspertinis metodai; grupiniai: daugumos ir
maţumos, grupės nuomonių vidurkio, konsensuso, Delfų ir proto šturmo metodai), stokojant
išsamesnių valdymo sprendimų priėmimo praktinių problemų analizės. Be to, uţsienio bei Lietuvos
mokslininkų diskusijose išryškėja skirtingi poţiūriai į sprendimų priėmimo subjektus, jų reikšmę:
vakarų kultūroje į valdymo sprendimų priėmimą siekiama įtraukti kuo daugiau darbuotojų, tuo tarpu
Lietuvos organizacijose reikšmingiausias sprendimų priėmimo subjektas išlieka vadovas.
Siekiant uţtikrinti abipusiai (organizacijai ir darbuotojams) naudingų valdymo sprendimų
priėmimą bei perkelti atsakomybę dėl jų realizavimo ţemesnėms organizacijos valdymo grandims,
pravartu pasitelkti bene efektyviausias mokslininkų (Friend, Cook, 2000; Limerick ir kt., 2002;
Staponkienė, 2005; Baltušnikienė, 2006; Smalskys, Skietrys, 2008) siūlomas vadovų ir darbuotojų
tarpusavio sąveikos formas – bendradarbiavimą, savivaldą, delegavimą bei dalyvavimą valdyme,
kurios yra esminės valdymo sprendimų priėmimo decentralizavimo galimybės šiuolaikinėje
organizacijoje, nes ne tik uţtikrina darbuotojų sprendimų priėmimo laivę bei atsakomybę uţ darbo
procesus, jų rezultatus, bet ir sąlygoja jų kūrybiškumo, saviraiškos proverţį bei įgalinimą.
Bendradarbiavimas yra kompleksinis reiškinys, apimantis skirtingus bendradarbiavime
veikiančius lygmenis (individo, grupės, organizacijos) ir aiškinamas ne tik kaip pastarųjų tarpusavio
konstrukcinė sąveika, bendra veikla, bet ir bendrų tikslų siekimas, abipusė parama, dalijimasis turima
informacija, ţiniomis, patirtimi, bendrai prisiimant atsakomybę uţ sprendimus, jų realizavimą, veiklos
rezultatus bei įgyvendinant įvairius socialinius uţdavinius (Wanyera, 2004; Sanders, Schyns, 2006).
Mokslinėje literatūroje (Kučinskienė, 2003; Linkaitytė, Lukšytė, 2004) savivalda yra siejama su
vadovavimu sau, kai individo gebėjimas vadovauti kyla iš laisvo vidinio intereso imtis iniciatyvos ir
atsakomybės ar dalytis jomis, noro bendradarbiauti, polinkio rizikuoti, pasitikėti savimi. Delegavimas
yra grindţiamas tokiomis esminėmis šiuolaikinės organizacijos vertybėmis kaip laisvės ir pasirinkimo
suteikimu bei kontrolės atsisakymu darbuotojams, kurių aprėpiamoje erdvėje darbuotojas, atlikdamas
konkretų darbą, savarankiškai gali priimti sprendimus ir numatyti veiksmų eigą, spręsdamas, kaip
uţtikrinti darbo kokybę (Raipa, Backūnaitė, 2004; Leonienė, 2006; Welsh, McGinn, 2008). Tuo tarpu
dalyvavimas valdyme yra apibrėţiamas kaip visų darbuotojų dalyvavimo procesas, kurio tikslas –
skatinti didesnį jų atsidavimą organizacijai ir jos veiklos kokybės siekiams (Blockienė, 2000; Simon,
2003). Jei darbuotojai turi didesnes savarankiškumo bei veikimo laisvės galimybes ir dalyvauja
priimant sprendimus, tai yra lojalesni organizacijai, atsakingesni ne tik uţ savo, bet ir visos
organizacijos veiklos rezultatus.
Tai atskleidţia, kad nors teoriniame kontekste bandoma ieškoti galimybių abipusiai
(organizacijai ir darbuotojams) naudingam valdymo sprendimų priėmimui ir realizavimui, visgi kyla
probleminiai klausimai, kurie atskleidţia šios mokslinės problemos aktualumą: kokias vadovų ir
darbuotojų tarpusavio sąveikos formas ir kokius darbuotojų valdymo instrumentus tikslinga
pasirinkti, siekiant naudoti skirtingus valdymo sprendimų priėmimo būdus?
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Tyrimo objektas: valdymo sprendimų priėmimo būdai ir valdymo sprendimų
decentralizavimo galimybės.
Tyrimo dalykas: valdymo sprendimų priėmimo būdai ir valdymo sprendimų
decentralizavimo galimybės Panevėţio miesto paslaugų verslo įmonėse.
Tyrimo tikslas – ištirti valdymo sprendimų priėmimo būdų ir valdymo sprendimų
decentralizavimo galimybių tarpusavio ryšį Panevėţio miesto paslaugų verslo įmonėse.
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa, aprašomosios statistikos ir
koreliacinės analizės metodai.
Tyrimo metodika ir organizavimas
Siekiant nustatyti valdymo sprendimų priėmimo būdų ir valdymo sprendimų decentralizavimo
galimybių tarpusavio sąveiką, pasirinktas duomenų rinkimo metodas – apklausa raštu ir parengtas
apklausos instrumentas – klausimynas Panevėţio miesto paslaugų sektoriaus verslo įmonių
darbuotojams.
Tyrimo geografija ir imties charakteristikos. Paslaugos – tai svarbiausia ir didţiausia
ekonominės veiklos rūšis, kur dirba didţiausia dalis Lietuvos gyventojų. Remiantis Lietuvos
statistikos departamento (2012) duomenimis, 2011 m. pabaigoje Panevėţyje veikė 569 paslaugų
sektoriaus verslo įmonės: 449 įmonės, turinčios iki 9 darbuotojų ir 120 įmonių - 10 ir daugiau
darbuotojų. Pasirenkant kiekybinio tyrimo imties tūrį, naudotas tikimybinis tiriamosios grupės imties
tūrio parinkimo metodas ir 2 tiriamųjų grupių parinkimo būdai: tikslinė atranka (pasirinktos visos
(120) Panevėţio miesto paslaugų sektoriaus verslo įmonės, kuriose dirbo 10 ir daugiau darbuotojų),
sisteminė atranka (iš 120 Panevėţio m. paslaugų sektoriaus įmonių, turinčių 10 ir daugiau darbuotojų,
pasirinkta apklausti kas penktą įmonę, t.y. 24 įmones).
Tiriamosiose įmonėse 2011 m. iš viso dirbo 706 darbuotojai, kurie ir sudarė šio tyrimo
generalinę aibę. Vykdant tyrimą buvo išdalinta 300 klausimynų Panevėţio m. paslaugų verslo įmonių
darbuotojams, iš kurių sugrįţo 260 anketų. Galima teigti, kad tiriamųjų imties sudarymo strategija
pasiteisino, tai įrodo pakankama anketų grįţtamumo kvota, kuri siekė apie 87 proc., o tyrime dalyvavę
260 Panevėţio miesto paslaugų sektoriaus verslo įmonių darbuotojų rodo, kad tyrimo imtis yra
reprezentatyvi visai tiriamosios generalinės aibės visumai.
Tyrimo dalyvių demografinės charakteristikos. Didţiąją daugumą tyrimo respondentų sudarė
moterys (76,8 proc.), o tyrimo dalyvių demografiniai amţiaus duomenys parodė, kad dauguma
apklausoje dalyvavusių Panevėţio m. verslo paslaugų darbuotojų priklausė nuo 30 iki 39 m. amţiaus
grupei, kuri sudarė 38,2 proc. visų apklaustųjų. Daugumos tyrimo dalyvių darbo staţas buvo nuo 11
iki 15 m. (37,6 proc.), o 35,1 proc. respondentų turėjo bakalauro laipsnį.
Tyrimo duomenų analizės metodai. Kiekybinė anketinės apklausos duomenų matematinė
statistinė analizė atlikta SPSS 21 for Windows programine įranga, taikant aprašomosios statistikos
metodą, kuriuo atliktas pirminis kiekybinių duomenų apdorojimas. Greta aprašomosios statistikos
metodo, tyrime buvo taikyta ir koreliacinė analizė, kuria buvo siekta identifikuoti individualių ir
grupinių valdymo sprendimų priėmimo būdų ir valdymo sprendimų decentralizavimo galimybių
sąveiką bei nustatyti ryšio stiprumą tarp šių kintamųjų. Šio ryšio stiprumas buvo vertinamas
pasitelkiant Pearson tiesinės koreliacijos koeficientą, kuris kinta nuo +1 (tiesioginis funkcinis ryšys)
iki –1 (atvirkštinis funkcinis ryšys). Pasirinktas reikšmingumo lygmuo p = 0,01.
Tyrimo rezultatai
Valdymo sprendimų priėmimo būdų ir valdymo sprendimų decentralizavimo galimybių
tarpusavio sąveikos Panevėţio miesto paslaugų sektoriaus verslo įmonėse tyrimo koreliacinės
analizės rezultatai atskleidė, kad vidutinio stiprumo ryšiai egzistuoja tarp delegavimo, kaip valdymo
sprendimų decentralizavimo galimybės ir autoritarinio sprendimo be grupės diskusijos (r = 0,543, p <
0,01) bei delegavimo ir ekspertinio metodo (r = 0,425, p < 0,01), bendradarbiavimo, kaip valdymo
sprendimų decentralizavimo galimybės ir autoritarinio sprendimo po grupės diskusijos (r = 0,532, p <
0,01), savivaldos, kaip valdymo sprendimų decentralizavimo galimybės ir autoritarinio sprendimo
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pasitelkiant specializuotas tarnybas (r = 0,515, p < 0,01) bei savivaldos ir autoritarinio sprendimo
pasitelkiant ekspertus (r = 0,469, p < 0,01), dalyvavimo, kaip valdymo sprendimų decentralizavimo
galimybės valdyme ir autoritarinio sprendimo po grupės diskusijos (r = 0,519, p < 0,01). Tuo tarpu
labai silpnas tarpusavio ryšys nustatytas tarp dalyvavimo valdyme ir autoritarinio sprendimo be
grupės diskusijos (r = 0,149, p < 0,01) ir autoritarinio sprendimo pasitelkiant specializuotas tarnybas
(r = 0,186, p < 0,01). Paţymėtina, kad savivalda ir delegavimas, lyginant su kitomis valdymo
sprendimų decentralizavimo galimybėmis siejasi su individualiu valdymo sprendimų priėmimu
labiausiai, o dalyvavimas valdyme – maţiausiai.
Įvertinus grupinio valdymo sprendimų priėmimo būdo bei valdymo sprendimų
decentralizavimo galimybių tarpusavio ryšį, tyrimo rezultatai atskleidė, kad stiprus tarpusavio ryšys
egzistuoja tarp bendradarbiavimo, kaip valdymo sprendimų decentralizavimo galimybės ir proto
šturmo metodo (r = 0,721, p < 0,01). Vidutinio stiprumo ryšiai egzistuoja tarp bendradarbiavimo,
kaip valdymo sprendimų decentralizavimo galimybės ir konsensuso metodo (r = 0,568, p < 0,01) bei
bendradarbiavimo ir Delfų metodo (r = 0,533, p < 0,01), tarp savivaldos, kaip valdymo sprendimų
decentralizavimo galimybės ir Delfų metodo (r = 0,467, p < 0,01) bei savivaldos ir proto šturmo
metodo (r = 0,529, p < 0,01), tarp delegavimo, kaip valdymo sprendimų decentralizavimo galimybės
ir grupės nuomonių vidurkio metodo (r = 0,409, p < 0,01), tarp dalyvavimo valdyme, kaip valdymo
sprendimų decentralizavimo galimybės ir proto šturmo metodo (r = 0,587, p < 0,01), dalyvavimo
valdyme ir Delfų metodo (r = 0,590, p < 0,01) bei tarp dalyvavimo valdyme ir konsensuso metodo (r
= 0,559, p < 0,01). Tuo tarpu labai silpnas tarpusavio ryšys nustatytas tarp delegavimo ir maţumos
metodo (r = 0,088, p < 0,01), savivaldos ir maţumos metodo (r = 0,106, p < 0,01), delegavimo ir
daugumos metodo (r = 0,124, p < 0,01) bei bendradarbiavimo ir maţumos metodo (r = 0,142, p <
0,01). Paţymėtina, kad bendradarbiavimas ir darbuotojų dalyvavimas valdyme, lyginant su kitomis
valdymo sprendimų decentralizavimo galimybėmis siejasi su grupiniu valdymo sprendimų priėmimu
labiausiai, o delegavimas – maţiausiai.
Išvados
Vis daţniau akcentuojamas darbuotojų gebėjimas savo veiklos rezultatais prisidėti prie organizacijos veiklos
sėkmės, priimant sprendimus ir juos realizuojant, sprendţiant problemas, įvardijamas kaip darbuotojų įgalinimas, kuris
pirmiausia byloja apie naują organizacijų vadovų poţiūrį į valdymo sprendimų priėmimo procesą ir jame dalyvaujančius
subjektus ar jų grupes.
Siekiant uţtikrinti abipusiai (organizacijai ir darbuotojams) naudingų valdymo sprendimų priėmimą ir jų
realizavimą bei įgalinti kiekvieną darbuotoją prisidėti prie šių procesų, reikalinga pasitelkti decentralizavimo galimybes
(bendradarbiavimas, savivalda, delegavimas, darbuotojų dalyvavimas valdyme), kurios suteikia pagrindą darbuotojams
uţimti deramą padėtį organizacijoje ir dalyvauti priimant sprendimus, palankiausius ne tik organizacijai, bet ir patiems
darbuotojams.
Įvertinus valdymo sprendimų priėmimo būdų ir valdymo sprendimų decentralizavimo galimybių tarpusavio
sąveiką Panevėţio miesto paslaugų verslo įmonėse, galima teigti, kad individualus ir grupinis valdymo sprendimų
priėmimo būdai sąveikauja tarpusavyje su valdymo sprendimų decentralizavimo galimybėmis, tačiau siekiant stiprinti
grupinį sprendimų priėmimo procesą, reikalinga pasitelkti bendradarbiavimą bei darbuotojų dalyvavimą valdyme, o
individualų sprendimų priėmimo procesą – delegavimą ir savivaldą.
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CORRELATION OF THE METHODS FOR MAKING OF MANAGEMENT DECISIONS AND
POSSIBILITIES FOR DECENTRALISATION OF MANAGEMENT DECISIONS
Summary

The correlation of the methods for making of management decisions and possibilities for decentralisation of
management decisions examined in the article revealed that in order the ensure that mutually beneficial (for the
organisation and employees) management decisions are made and implemented, it is helpful to invoke the decentralised
management or decentralisation possibilities (cooperation, self-governance, delegation and involvement of employees in
management), which ensure the decision-making freedom and responsibility for work processes and their results for the
employees as well as boost their creativity, self-realisation and empowerment. The survey conducted in service companies
of Panevėţys city revealed the correlation of the methods for making of management decisions and possibilities for
decentralisation of management decisions; however, in order to enhance the group decision-making process in the service
companies of Panevėţys city it would be advisable to invoke cooperation and involvement of employees in management,
whereas the individual decision-making process could be improved practising delegation and self-governance as
possibilities for decentralisation of management decisions.
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VARTOTOJŲ ĮTRAUKIMO Į VERTĖS KŪRIMĄ PANAUDOJANT
SOCIALINIUS TINKLUS TEORINĖ IR EMPIRINĖ STUDIJA
Mokslinės literatūros studijos parodė, jog XXI amţiuje stipriai kinta vartotojų elgsena, jie
daug labiau įtraukiami į įmonių veiklą, o vartotojų vaidmuo kinta iš pasyvaus į aktyvų. Vartotojas
tampa gerai informuotas, ţingeidus, ne tik perkantis, bet ir siekiantis gauti aukštą pridėtinę vertę
turintį produktą. Šie reiškiniai vyksta todėl, kad šiuolaikiniai vartotojai valdo daug didesnę dalį
informacijos, aktyviai naudojasi informacinėmis ryšių technologijomis, todėl nyksta atstumo ir
socialiniai barjerai (Prahalad et al., 2004). Tuo tarpu įmonės sėkmė pradeda priklausyti nuo to, kaip ji
sugeba sukurti unikalią vertę vartotojui. Paţymėtina tai, jog mokslininkų skirtingai traktuojama pati
vertė, vartotojų įtraukimas į vertės kūrimą ir nedaugelis mokslininkų visa tai analizuoja socialinių
tinklų kontekste.
Šio straipsnio tikslas – nustatyti veiksnius, skatinančius vartotojų įtraukimą į vertės kūrimą
panaudojant socialinius tinklus.
Tyrimo metodai – mokslinės literatūros šaltinių lyginamoji analizė, kokybinis tyrimas
(giluminis interviu).
Vartotojų įtraukimo į vertės kūrimą panaudojant socialinius tinklus teorinė analizė
Įmonės nebeveikia autonomiškai ir į įvairias savo veiklas, tokias kaip produktų kūrimas bei
plėtojimas, pardavimų organizavimas ir kt., įtraukia ir vartotojus. Vartotojai noriai dalyvauja įvairioje
įmonių veikloje, taip padėdami kurti vertę (Prahalad et al., 2004). Ieškant naujų būdų parduoti prekę
vartotojams, analizės objekte atsiranda produkto vertė. Viena vertus daug mokslinėje literatūroje
skiriama dėmesio vertės vartotojui sukūrimui, kaip įmonės turėtų kurti pridėtinę vertę vartotojui,
kokia ta vertė turėtų būti. Kita vertus atsiranda galimybė inovatyviau ţvelgti į vertės kūrimą, per
vartotojo įtraukimo į vertė kūrimo proceso prizmę.
Smith ir Colgate (2007) teigia, jog marketingo literatūroje dominuoja dvi vertės sampratos, t.y.
vertė vartotojui bei vartotojo vertė įmonei. Dovalienė (2005) paţymi, jog vertę vartotojui galima
vadinti visų marketingo sprendimų pagrindu, nes didesnės vertės vartotojui teikimas laikytinas vienu
iš svarbiausių konkurencinį pranašumą didinančių bei vartotojo lojalumą uţtikrinančių veiksnių.
Mokslinėje literatūroje nepateikiama vieninga vertės vartotojui samprata. Pasak Khalifa (2004)
vieningo poţiūrio į vertę nebūvimą, sąlygoja tai, kad vertės vartotojui suvokimą galima vadinti
dinamišku konceptu. Remiantis Olsson (2004) išskiriama IRT sritis. Virtualioje aplinkoje vartotojų
įsitraukimo laipsnis ţymiai didesnis, nes virtuali aplinka sukurią palankią aplinką pačiam vartotojui.
Vartotojai, dalyvaudami vertės kūrimo procese gauna galimybę įvairiapusiškai prisidėti prie bendro
sėkmingo rezultato. Iš plataus IRT konteksto išskiriami socialiniai tinklai: priemonės, erdvės, kuriose
buriasi virtualioje erdvėje vartotojai, bei aktyviai, laisvai bendrauja.
Ives ir Olson (1984) išskiria šešis vartotojų įtraukimo lygius, kurie nurodo skirtingą įtrauktų
vartotojų klasterį: jokio įtraukimo, simbolinis įtraukimas, įtraukti – patarti, įtraukimas pasitelkiant
silpną kontrolę, įtraukimas į veiksmą, aukštos kontrolės įtraukimas. Wikstrom (1996) išskiria
vartotojų įtraukimo stadijas: vartotojai įtraukiami kartu kurti dizainą (baldų pramonė, automobiliai ir
t.t), vartotojai įtraukiami nuo pradţių kurti produktą (kada nėra aiškiai apibrėţtos ribos, tik pagrindinė
idėja); vartotojai įtraukiami į rinkodarą (jie kuria vertę pabrėţiančius rinkodaros sprendimus);
vartotojai įtraukiami į vartojimą (testavimo fazė). Tikslas išsiaiškinti produkto vertę, nustatyti
trūkumus, skurti įvedimo į rinką strategijas. Atsiţvelgiant į mokslinių šaltinių analizę, galima teigti,
kad vartotojų įtraukimas į vertės kūrimą panaudojant socialinius tinklus priklauso nuo įtraukimo
veiksnių:

Motyvaciniai veiksniai. Mokslininkai motyvacinių veiksnių išskiria daugiau kaip 40
(Zwas, 2010; Nelson, Salbin, 2004; Roser, 2009). Motyvacinių veiksnių įvardijimas priklauso nuo
proceso, nuo pasirinktų priemonių ir siekiamo tikslo. Motyvacinius veiksnius galima formuoti iš
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išorės (pvz.: mokymosi, ţinių, tobulėjimo, asmeninių santykių kūrimas, ţaismingumas, malonumas,
priklausymas grupei ir t.t.)

Materialiniai veiksniai. Roser (2009) konkrečiai įvardino priemones kaip uţmokestis,
atsiskaitymas produkcija, dovanos ir t.t.

Poreikio veiksniai. Anot mokslininkų poreikiai formuojasi nuo gimimo. Poreikių
veiksniuose remiamasi standartiniais Maslow (1954) išskirtais ţmogui būdingais poreikiais:
fiziologiniai, saugumo, socialiniai, pagarbos, savęs pripaţinimo, saviraiškos.
Vartotojų įtraukimas į vertės kūrimą panaudojant socialinius tinklus teorinė analizė aiškiai
identifikuoja tradicinio produkto kūrimo proceso novatorišką modifikaciją, kuri leis įmonei kurti
aukštos kokybės ir aukštą pridėtinę vertę turinčius produktus atitinkančius vartotojų poreikius.
Vartotojų įtraukimo į vertės kūrimą panaudojant socialinius tinklus empirinio tyrimo
rezultatai
Atliekant vartotojų įtraukimo į vertės kūrimą panaudojant socialinius tinklus empirinį tyrimą
pasirinktas kokybinių tyrimų metodas giluminis interviu. Kokybinis tyrimas leidţia į analizuojamą
reiškinį paţvelgti giliau, gauti kokybinį supratimą apie esmines prieţastis, motyvus ir pasekmes,
išsiaiškinti veikimo principų subtilybes. Giluminio interviu metodu gaunama detali ir išsami
informacija nagrinėjamu klausimu (Bitinas ir kt., 2008). Giluminio interviu respondentų skaičių
apriboja pati tyrimo eiga. Sudėtinga rasti įmones, kurios jau yra dirbusios su vartotojų įtraukimų į
vertės kūrimą panaudojant socialinius tinklus. Įvykdţius neatsitiktinę atranką, apklausti konkretūs
respondentai, turėję praktinės.
Parinktos įmonės veikiančios informacinių technologijų, dizaino, maisto produktų gamybos
bei paslaugų teikimo srityse. Giluminio interviu bazinių klausimų buvo 10, tyrimas atliktas 2013 metų
balandţio mėnesį. Respondentai atsakinėdami laiko atţvilgiu ribojami nebuvo. Į susitikimus buvo
deleguojami projektų vadovai, skyrių vadovai bei marketingo srities specialistai. Atlikus išsamią
gautos informacijos analizę galima teigti, kad:
 Įmonės taiko du vartotojų įtraukimo lygius: simbolinis įtraukimas, įtraukti – patarti.
Apibendrinant rezultatus pastebėta, kad įmonės mato akivaizdţią vartotojų įtraukimo į vertės
kūrimą naudą, tačiau naudoti gilesnį vartotojų įtraukimą trukdo patirties, ţinių trūkumas,
proceso standartų nebuvimas.
 Vartotojų įtraukimo atveju, respondentų teigimu, galima sukurti sėkmingesnį ir labiau
atitinkantį vartotojų poreikius produktą, bei aukštesnę pridėtinę vertė turintį produktą.
 Vartotojų įtraukimui įmonės iš socialinių tinklų priemonių daţniausiai naudoja: „Facebook―,
„Google+―, „Twitter― socialinius tinklus bei forumus. Respondentų teigimu šių socialinių
tinklų įtaka ir poveikis nulemia kitų priemonių nenaudojimą, tačiau neatmeta galimybės
ateityje investuoti į blogų kūrimą, video filmavimą. Tik viena iš įmonių išskyrė naudojanti
pagrindinį įmonės portalą. Kita įmonė įvardina tradicines priemones, kaip fokus grupės,
anketinė apklausa, tačiau jau yra jas bandę perkelti į virtualią erdvę, nors tiki, kad didesnę
naudą turi bendravimas su respondentu akis į akį, o virtualūs sprendimai naudingi laiko ir
kaštų atţvilgiu.
 Įmonė iš turimos patirties išskyrė motyvatorius, kaip įtraukia vartotojus į vertės kūrimą.
Efektyviausiu motyvatoriumi laikomos materialinės priemonės (darbo atlygis uţ idėjas,
prisidėjimą kuriant produktą, atsilyginama produkcija, dovanomis), tačiau ne ką maţiau
svarbus emocinis/psichologinis motyvatorius (pripaţinimo, pagyrimo, saviraiškos realizavimo
ir pastebėjimo).
 Respondentai taip pat įvardino vartotojų įtraukimo į vertės kūrimą IRT plėtros kontekste
barjerus: daţniausiai buvo minimi įmonių patirties trūkumas taip dirbant su vartotojais,
vartotojų neįsitraukimas, kuomet siūlomas nematerialus atlygis, vartotojo motyvavimas ir
tinkamų motyvavimo priemonių parinkimas.
 Vartotojų kuriama vertės buvo išskirta kaip ilgalaikė, kokybės garantas, ankstyvas produkto
problemų nustatymas, kas suteikia galimybę patobulinti produktą prieš paleidţiant į rinką.
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Apibendrinant tyrimo rezultatus pastebima, kad įmonės daugiausia susiduria su vartotojų
įtraukimo kaip proceso inovacijos problema, jaučia ţinių, informacijos trūkumą šiuo klausimus.
Atlikti vartotojų įtraukimo procesai įmonės, parodė jų teikiamą naudą, leido išskirti tam tikrus
motyvuojančius veiksnius, susipaţinti darbo su vartotojais specifika. Tolimesnėje perspektyvoje
kiekviena apklausta įmonė įvardino, kad planuoja tobulinti vartotojų įtraukimą į vertės kūrimą
panaudojant socialinius tinklus įmonės kuriamuose produktuose ar teikiamose paslaugose.
Išvados
Teorinė mokslinių šaltinių analizė leido išskirti vartotojų įtraukimo lygius, vartotojų įtraukimą įtakojančius
veiksnius (motyvaciniai veiksniai, materialūs veiksniai, poreikio veiksniai). Mokslinių teorijų ir tyrimų analizė, atskleidė
vartotojų įtraukimo į vertės kūrimą, panaudojant socialinius tinklus teikiamą naudą ir galimybes.
Atliktas kokybinis vartotojų įtraukimo į vertės kūrimą, panaudojant socialinius tinklus empirinis tyrimas, kurio
metu buvo apklaustos 5 skirtingo profilio įmonės, parodė, kad daţniausiai naudojami įtraukimui yra materialūs veiksniai,
bei populiariausi socialiniai tinklai. Be to įmonės įţvelgia itin aukštą proceso teikiamą naudą, kuriant produktus. Tačiau
šiuo momentu susiduriama su įmonių ţinių, informacijos bei praktinės patirties trūkumu, įtraukiant vartotojus į vertės
kūrimą, panaudojant socialinius tinklus.

1.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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CONSUMER INVOLVEMENT IN VALUE CREATION THROUGH SOCIAL NERWORKING
THEORETICAL AND EMPIRICAL STUDIES
Summary

This paper presents a brief analysis of scientific literature, which describes a consumer‘s involvement in value
creation in the ICT development processes. The first paragraph introduces concept of value, consumer‘s involvement
levels and factors of their involvement, (motivational, material and other). Theoretical analysis is based on modification of
the traditional product development process into innovative value creation process in virtual environments. The research
results showed that companies view the great benefit of consumer‘s involvement into ICT development processes, but they
have some difficulties with consumer‘s motivation, process control and lack of knowledge.
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Rasa Railaitė
Kauno technologijos universitetas

PROJEKTŲ VALDYMO BRANDOS VERTINIMAS KAUNO
TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETE
Natūraliojoje gamtoje buvimas brandţiam reiškia atitinkamą išsivystymo laipsnį. Šiuo
atţvilgiu ne išimtis ir verslo ar viešojo sektoriaus institucijos ir jų valdymas. Projektų valdymo (PV)
brandos sąvoka interpretuojama gana įvairiai. Analizuojant teorinių ir empirinių tyrinėjimų rezultatus
PV brandos klausimais galima pastebėti, jog didţiausias dėmesys skiriamas brandos modelių analizei,
vertinimui, naujų modelių kūrimui. Šiandien jų priskaičiuojama daugiau nei 30. PV brandos modelių
pritaikymo konkrečiose organizacijose nauda yra neabejotina. Kaip teigia Būda (2011), organizacija,
įsidiegusi vieną iš brandos modelių CMMI (angl.Capability Maturity Model Integration) po dviejų
metų gali 12 kartų sumaţinti pasitaikančių klaidingų veiklos valdymo sprendimų skaičių, 4 kartais
padidinti investicijų grąţą, 34 % sumaţinti kaštus ar 50 % sumaţinti vėlavimų skaičių. Taigi,
aukštesnio PV brandos lygmens siekimas yra neabejotinai svarbus uţdavinys kiekvienai organizacijai.
Šio straipsnio tikslas – įvertinti projektų valdymo brandą Kauno technologijos universitete (toliau KTU). Tyrimo metodai - mokslinės literatūros šaltinių lyginamoji analizė, anketinė apklausa.
Projektų valdymo brandos teorinių aspektų analizė
Analizuojant PV brandos aspektus, itin svarbu detaliau išnagrinėti moksliniuose literatūros
šaltiniuose pateikiamas skirtingas šios sąvokos interpretacijas, kurios vis dėlto turi ir tam tikrų
panašumų (ţr. 1 lentelė).
Autorius (metai)
Paulk ir kt. (1993)

Andersen, Jessen
(2003)
Bourne (2006)
Kerzner (2009)
Warrilow (2009)
Meilienė ir Čiutienė
(2010)
Būda (2011)

1 lentelė. Projektų valdymo brandos sąvokos interpretacijos
PV brandos sąvokos interpretacija
„mastas, kuriuo konkretus procesas yra aiškiai apibrėţtas, valdomas, vertinamas,
kontroliuojamas ir efektyvus. Branda reiškia gebėjimų augimo potencialą ir rodo tiek
organizacijos (projektų valdymo) procesų turtingumą, tiek ir jų nuoseklumą, išlaikomą visuose
organizacijos projektuose― (p.408).
Organizacijos gebėjimų (pasiekti skirtingus tikslus panaudojant projektus) identifikavimo matas.
Organizacijos kelionė, kuri nuolatinio tobulinimo keliu veda projektus link aukštesnio lygmens.
Standartizuotos metodologijos bei susijusių procesų, kurie leidţia pakartoti sėkmingas praktikas,
įgyvendinimas.
Organizacijos galimybė parinkti ir valdyti projektus taip, kad pastarieji padėtų pasiekti
strateginius tikslus.
„nuolatinis gebėjimas atrinkti ir sėkmingai valdyti projektus, padedančius maksimaliai
susikoncentruoti strateginiams tikslams pasiekti―(p. 84).
―organizacijos gebėjimo laipsnis pakartoti savo sėkmes‖(p.1)

PV brandos vertinimas daţnai yra siejamas su įvairiais vertinimo modeliais, kurių pagalba
nustatoma reali analizuojamos organizacijos situacija bei galimos tobulintinos kryptis. Atlikus detalią
pasirinktų brandos modelių (OPM3, P3M3, CMM ir kt.) analizę ir vertinimą, buvo suformuotas
naujas originalus organizacijos PV brandos vertinimo modelis. Šis modelis neturi ankstesnių modelių
trūkumų bei sudaro prielaidas formuoti naujas įţvalgas PV brandos vertinimo procese.
Siūlomas PV brandos vertinimo modelis susideda iš 4 pagrindinių vertinimo krypčių: ţinių
sričių (pagal PMBOK®, 2013) valdymas, projektų atranka ir suderinamumas su strategija, duomenų
rinkimas ir vertinimas, procesų standartizavimas. Kiekviena jų daro skirtingą įtaką bendram
organizacijos PV brandos lygiui. Krypčių reikšmingumas nustatytas atlikus ekspertinį vertinimą.
Didţiausią įtaką bendram brandumo lygiui organizacijoje daro PMBOK® ţinių sričių (kurios,
remiantis Project Management Training Company (2013), buvo papildytos suinteresuotomis šalimis)
valdymas: nustatyta, kad tirtu atveju šios krypties reikšmingumo koeficientas lygus 0,85. Kiekvienai
vertinimo krypčiai numatyti indikatoriai, naudojami kiekybiškai įvertinti brandumo lygmenį.
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Projektų valdymo raiškos Kauno technologijos universitete ţvalgomasis tyrimas.
Siekiant įvertinti praktinį siūlomo modelio pritaikomumą, nuspręsta atlikti empirinį tyrimą,
kurio tikslas yra ištirti PV brandos raišką KTU. Šis universitetas pasirinktas todėl, kad, anot Meilienės
ir Čiutienės (2010), tai antrojoje vietoje pagal vykdomų projektų skaičių bei jų apimtį esantis Lietuvos
universitetas.
Tyrimo imtis sudaryta vykdant tikslinę, lizdinę atranką. Tyrimui pasirinkta konkreti KTU
darbuotojų grupė t.y. KTU projektų vadovai, atsakingi uţ universiteto vykdytų ir vykdomų projektų
valdymą. Duomenų rinkimui pasirinktas struktūrizuotas klausimynas (anketa), kuri buvo patalpinta
viename iš populiariausių apklausų tinklalapių www.publika.lt. Panaudojant nuorodą į internetinę
prieigą tyrimo anketa buvo išsiųsta KTU projektų vadovams. Tyrimas organizuotas 2013 metų kovo
10 – balandţio 1 d. Šiuo laikotarpiu sulaukta tik 11 respondentų atsakymų. Tai parodo, kad
pasirinktosios respondentų grupės aktyvumas pildant moksliniams darbams skirtas anketas yra
pakankamai ţemas. Todėl šį tyrimą galima laikyti tik ţvalgomuoju, reprezentatyvesniems rezultatams
gauti būtina atlikti detalesnius tyrimus.
Tyrimo metu respondentams pateikti 65 teiginiai, kurie suformuluoti remiantis siūlomu
brandumo vertinimo modeliu. Savo nuomonę respondentai galėjo išreikšti pasirinkdami vieną iš
Likert skalės punktų (visiškai sutinku, visiškai nesutinku ir pan.). Susumavus tyrimo rezultatus
paaiškėjo, jog KTU galima priskirti trečiam PV brandos lygiui, nes šio lygmens indikatoriai
pasireiškia stipriausiai (ţr. 2 lentelė).
2 lentelė. KTU Projektų valdymo brandos lygis
PV brandos lygmenys
Krypties
PV brandos raiškos vertinimo kryptys
reikšmingumas
1
2
3
4
(Rn)
PV brandos lygmens indikatoriai
1. PMBOK® ţinių sritys
0,85
2,40
2,75
2,80
2,60
2.Projektų atranka ir jų suderinamumas su
0,05
0,13
0,12
0,13
0,15
strategija
3.Duomenų susijusių su PV rinkimas ir
0,04
0,13
0,13
0,12
0,13
vertinimas
4.Procesų standartizavimas
0,06
0,16
0,17
0,20
0,15
1,00
2,83
3,17
3,03
Pasiektas PV brandumo indeksas (Bn)
3,24

5
2,37
0,12
0,13
0,19
2,81

Nustatytas 3 lygmuo pagal siūlomą PV brandos vertinimo modelį patvirtina teiginį, jog
daugelis tiriamos organizacijos procesų yra standartizuoti ir pagrindţiami oficialiais dokumentais.
Lyginant visų dešimties PMBOK® ţinių sričių valdymą, aukščiausiu brandumu pasiţymi pirkimų ir
tiekimo (aprūpinimo) valdymas. Atlikus detalią PV brandos indikatorių raiškos šiame universitete
analizę pastebėta, jog valdant projektus pastarųjų tvarkaraščiai yra suderinami su projekto komanda
bei suinteresuotomis šalimis (šiam teiginiui pritarė 82% respondentų). Anot respondentų šiame
universitete „egzistuoja neformali suinteresuotų šalių poreikių identifikavimo ir vertinimo sistema,
suinteresuotos šalys yra įtraukiamos į projektų planavimo procesus―. Su šiuo teiginiu sutiko 73%
respondentų.
Analizuojant respondentų atsakymus pastebėta, jog universitete didesnis dėmesys turi būti
skiriamas rizikos valdymui. Su teiginiu „KTU yra numatytos pagrindinės projektų rizikos valdymo
priemonės, tačiau jos naudojamos nesistemiškai― sutiko 64% respondentų. Taip pat akcentuotina ir
tai, kad 82% respondentų sutiko su teiginiu, jog „Organizacijoje komunikacijos procesai yra
baziniame lygmenyje. Projekto komanda suformuojama pagal neformalias nusistovėjusias taisykles―.
Apibendrinant galima teigti, kad KTU PV brandumas gali būti įvardijamas kaip daugiau nei
vidutinis, nes iš 5 galimų brandos lygių ši aukštoji mokykla jau yra pasiekusi 3-ią lygmenį. PV srityje
KTU išsiskiria tam tikromis stiprybėmis, tačiau siekdama dar aukštesnės brandos ji turėtų didesnį
dėmesį skirti turimų silpnybių maţinimui.
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Išvados
Atlikus teorinių PV brandos aspektų analizę galima teigti, jog PV brandos sąvoka turi būti apibūdinama kaip plati,
apimanti tiek organizacijos PV procesų grupes, jų standartizavimą, apibrėţtumo lygius, tiek ir organizacijos gebėjimus
tikslingai atsirinkti projektus bei sėkmingai pakartoti gerąsias praktikas ar pan.
Siekdama aukštesnės PV brandos tirta aukštoji mokykla turėtų didesnį dėmesį skirti rizikos valdymui,
komunikacijos sistemos tobulinimui, darbuotojų tarpfunkcinio bendradarbiavimo skatinimui, vieningos informacijos
kaupimo ir analizės sistemos tobulinimui, projektų atrankos kriterijų suderinamumo su KTU strateginiais tikslais
stiprinimui ir pan.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
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PROJECT MANAGEMENT MATURITY ASSESSMENT IN KAUNAS UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY
Summary
The article represents the situation of project management maturity in Kaunas University of Technology (KTU).
The first paragraph introduces theoretical aspects of project management maturity definitions. In the second part of this
article author presents a survey based on new project management maturity model. A survey results show the real situation
and the main problematic aspects of KTU. Results of this study are summarized in the conclusions.
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ŠOKIRUOJANČIOS REKLAMOS ĮTAKA VARTOTOJŲ PIRKIMO
ELGSENAI: LIETUVOS VARTOTOJŲ ATVEJU
Temos aktualumas. Daugelis mokslininkų bandė įvertinti šokiruojančios reklamos įtaką
vartotojų pirkimo elgsenai, išskirdami pagrindinius sociodemografinius bei kultūrinius ir socialinius
veiksnius, darančius įtaką vartotojų poţiūriui į šokiruojančią reklamą ir vartotojų pirkimo elgsenai,
tačiau šokiruojančios reklamos įtakos vartotojų pirkimo elgsenai studijos parodė, jog nėra vieningo
poţiūrio į minėtų veiksnių įtaką vartotojų pirkimo elgsenai. Todėl yra tikslinga teoriškai pagrįsti ir
praktiškai įvertinti šokiruojančios reklamos įtaką vartotojų pirkimo elgsenai.
Problema. Kokia šokiruojančios reklamos įtaka vartotojų pirkimo elgsenai?
Tikslas – parengti šokiruojančios reklamos įtakos vartotojų pirkimo elgsenai konceptualų
modelį ir jį empiriškai patikrinti.
Šokiruojančios reklamos įtakos vartotojų pirkimo elgsenai teorinės studijos
Šokiruojančios reklamos sampratą nagrinėjo daugelis mokslininkų. Šokiruojanti reklama
literatūroje apibūdinama įvairiais terminais - kaip "prieštaringa" (Humann ir Mott-Stenerson, 2008;
Wight ir Newstead, 2010; Dens et al., 2008; Kerr et al., 2012), "tabu" (Sabri, 2012), "provokuojanti"
(Andersson ir Petersson, 2004), "įţeidţianti" (Krstic, 2007). Remiantis Dahl et al. (2003),
šokiruojančios reklamos ţinutė yra laikoma viena tų, kuri apgalvotai gąsdina ir ţeidţia auditoriją,
sukelia stiprius jausmus.
Dahl et al. (2003) apibendrino ir pateikė susistemintus pagrindinius šokiruojančios reklamos
elementus, sukeliančius teigiamą arba neigiamą vartotojų poţiūrį į šokiruojančią reklamą - tai šlykštūs
vaizdai, seksualinės uţuominos, keiksmaţodţiai/nešvankybės, vulgarumas, nepadorumas, moralės
paţeidimai ir religiniai tabu.
Mokslinėje literatūroje nėra apibrėţiama vieninga tendencija, parodanti bendrą vartotojų
poţiūrį į šokiruojančią reklamą. Dens et al. (2008) bei Sabri (2012), remdamiesi Kotler ir Armostrong
(1987) teigia, jog emocijos skirstomos į teigiamas ir neigiamas. Dens et al. (2008), remdamiesi Edell
ir Burke (1987); Dahl et al. (2003); Waller et al. (2005) teigia, jog reklama gali sukelti tiek teigiamas,
tiek neigiamas emocijas. Daugelis mokslininkų, remdamiesi pagrindinėmis vartotojų emocijomis,
teigia, jog vartotojų poţiūris į šokiruojančią reklamą gali būti teigiamas arba neigiamas.
Prendergast ir Hwa (2002), Andersson ir Pettersson (2004), Sengupta ir Dahl (2008), Dahl et al.
(2009), Liu et al. (2009), remdamiesi Hofstede (1991); Sawang (2010), Brugiere ir Barry (2011),
Sabri (2012) teigimu, poţiūrį į šokiruojančią reklamą įtakoja: vartotojų religiniai įsitikinimai,
emocinis individų dvilypumas, moralės normos, amţius, lytis, individualizmo - kolektyvizmo
kultūros dimensija bei aukšto - ţemo konteksto kalba.
Mokslininkai neprieina vieningos nuomonės dėl teigiamos arba neigiamos šokiruojančios
reklamos įtakos vartotojų pirkimo elgsenai, nes daugelio mokslininkų nuomone, egzistuoja riba, kuri
apibrėţia dvejopą šokiruojančios reklamos įtaką vartotojų pirkimo elgsenai - šokiruojanti reklama gali
įţeisti vartotojus ir neigiamai įtakoti vartotojų pirkimo elgseną arba sudominti vartotojus jų
neįţeidţiant, taip įtakojant teigiamą vartotojų pirkimo elgseną.
Išanalizavus šokiruojančios reklamos pagrindinių elementų ir vartotojų poţiūrio į šokiruojančią
reklamą bei vartotojų pirkimo elgsenos ryšius, įtakojamus sociodemografinių bei kultūrinių ir
socialinių veiksnių, parengtas konceptualus šokiruojančios reklamos įtakos vartotojų pirkimo elgsenai
modelis (ţr. 1 pav.).
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VARTOTOJŲ
PIRKIMO
ELGSENA

1 pav. Šokiruojančios reklamos įtakos vartotojų pirkimo elgsenai konceptualus modelis

Šokiruojančios reklamos įtakos vartotojų pirkimo elgsenai tyrimo rezultatai
Atliktu kokybiniu tyrimu atskleisti ryšiai tarp šokiruojančios reklamos elementų,
sociodemografinių bei kultūrinių-socialinių veiksnių ir vartotojų poţiūrio į šokiruojančią reklamą bei
ryšiai tarp vartotojų poţiūrio į šokiruojančią reklamą ir vartotojų pirkimo elgsenos.
Galima teigti, jog vienareikšmiškai visiems vartotojams nepriimtiniausios - pasišlykštėjimą
sukeliančios bei nepadoraus pobūdţio reklamos.
Religingoms vyresnio amţiaus moterims šokiruojanti reklama yra nepriimtina, tuo tarpu
religingiems vyresnio amţiaus vyrams daugeliu atveju šokiruojanti reklama pasirodė priimtina. Visi
religingi jaunesni vartotojai turi neigiamą poţiūrį į šokiruojančią reklamą, o nereligingi - teigiamą.
Stipriausias moralines normas išreiškė vyresnio amţiaus vartotojai. Jaunesnio amţiaus
vartotojams šokiruojanti reklama paţeidţia moralės normas, tačiau nėra neigiama jei yra socialinė.
Jaunesnio amţiaus vartotojai yra liberalesni nei vyresnio amţiaus vartotojai - jaunesnio amţiaus
vartotojai turi labiau teigiamą poţiūrį į šokiruojančią reklamą nei vyresnio amţiaus vartotojai.
Išryškėjo ryškūs lyčių skirtumai poţiūryje į šokiruojančią reklamą. Moterims šokiruojančios
reklamos yra šlykščios ir nepriimtinos. Vyrams jos sukelia teigiamą poţiūrį į šokiruojančią reklamą.
Nors paaiškėjo, jog jaunesnio amţiaus vartotojai lengviau suvokia ką norima pasakyti
šokiruojančiomis reklamomis, tačiau tiek jauni, tiek vyresni išreiškė norą matyti aiškesnes reklamos
ţinutes - dominuoja individualistinėms kultūroms būdingas ţemo konteksto kalbos suvokimas.
Jauniausio amţiaus vartotojai, turintys teigiamą poţiūrį į šokiruojančią reklamą nepirktų
reklamuojamos prekės, tačiau nesipiktintų, o tiesiog ignoruotų reklamą. Tuo tarpu turintys neigiamą
poţiūrį į reklamą piktintųsi viešai ir atsisakytų prekės. Vyresniems nei 25 m. vartotojams neigiamas
poţiūris į šokiruojančią reklamą nedaro neigiamos įtakos pirkimo elgsenai - dauguma respondentų
neatsisakytų reklamuojamos prekės, jei prekė jiems patiktų, tačiau turintys teigiamą poţiūrį
sąmoningai reklamuojamos prekės nesirinktų - jų teigiamą pirkimo elgseną įtakotų spontaniškumas.
Šiuo atveju nepasitvirtino ryšys tarp teigiamo poţiūrio į šokiruojančią reklamą ir teigiamos pirkimo
elgsenos bei atvirkščiai.
Išvados
Šokiruojančios reklamos teorinėmis ir empirinėmis studijomis atskleista, jog didţiausią įtaką vartotojų poţiūriui į
šokiruojančią reklamą daro šokiruojančios reklamos elementai - šlykštūs vaizdai ir nepadorumas.
Religingumas bei moralės normos daro didesnį neigiamą poţiūrį vyresniems vartotojams. Jaunesnio amţiaus
vartotojai turi teigiamą poţiūrį į šokiruojančią reklamą, vyresni - neigiamą. Vyrai teigiamai ţiūrį į šokiruojančio pobūdţio
reklamas, moterys - neigiamai. Visose amţiaus grupėse dominuoja individualistinėms kultūroms būdingas ţemo konteksto
kalbos suvokimas.
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Ryšys tarp vartotojų poţiūrio į šokiruojančią reklamą ir pirkimo elgsenos nepasitvirtino. Turintys teigiamą poţiūrį į
reklamą vartotojai, nebūtinai pirks reklamuojamą prekę, o turintys neigiamą poţiūrį, sąmoningai nesirinks reklamuojamos
prekės.
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THE IMPACT OF SHOCKING ADVERTISING TO CONSUMER BUYING BEHAVIOR: THE
CASE OF LITHUANIA CONSUMERS
Summary
This paper investigates the impact of shocking advertising to consumer buying behavior. The paper
analyses the main components of shocking advertising, which cause positive or negative attitude to shocking advertising,
influencing consumer buying behavior. Theoretical research studies have confirmed that positive or negative consumer
attitudes to shocking advertising are influenced by socio-demographic and cultural-social factors - religiosity, moral
principles, age, gender, individualism-collectivism, high-low context language. It has been developed a theoretical model
of the link among the socio-demographic and cultural-social factors, consumer perception of shocking advertising and
consumer buying behavior. Empirical research revealed that shocking advertising, according to sociodemographic and
cultural-social factors positively or negatively impacts consumer perception of shocking advertising, which accordingly
causes a positive or negative impact on consumer buying behavior.
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ORGANIZACIJOS KULTŪROS ĮTAKA DARNIAM VYTYMUISI
Temos aktualumas. Naujos ūkio raidos tendencijos, technologijų plėtra, ekonomikos
globalizacija šiandien pateikia naujus iššūkius verslininkams, vyriausybėms ir visai visuomenei.
Kylant įtampai tarp įvairių interesų grupių susidarė prielaidos atsirasti naujai ekonominių, socialinių ir
aplinkosauginių tikslų suderinamumo tendencijai – darnaus vystymosi koncepcijai, kuri buvo pradėta
įgyvendint XX a. pabaigoje. Ţingsnis po ţingsnio darnus vystymasis tapo neatsiejamas šiuolaikinės
demokratinės visuomenės atributas ir ypač aktualus mokslinių tyrimų objektas (Domarkas, 2012).
Organizacijos kultūra yra neatsiejama kiekvienos organizacijos dalis. Tai tik jos nariams
būdingų nuostatų, įsitikinimų, lūkesčių, normų, poţiūrių, visuma, traktuotina kaip šių ţmonių grupinė
sąmonė, lemianti jų reakciją į organizacijos viduje bei išorėje vykstančius procesus ir sąlygojanti jų
elgseną. Tik efektyviai ir tikslingai vystoma bei puoselėjama organizacijos kultūra gali suteikti įmonei
svarų konkurencinį pranašumą kitų įmonių atţvilgiu stengiantis prisitaikyti prie kintančios aplinkos
veiksnių. Todėl svarbu yra išsiaiškinti kokią įtaka darniam organizacijos vystymuisi turi organizacijos
kultūra.
Darbo objektas – organizacijų kultūros įtaka darniam vytimuisi.
Šio darbo tikslas – nustatyti organizacijos kultūros įtaką darniam vytimuisi.
Šiam tikslui pasiekti iškelti šie svarbiausi uţdaviniai: ištirti organizacijos kultūros ir darnaus
vystymosi koncepcijas; suformuoti organizacijos kultūros ir darnaus vystymosi ryšį.
Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė ir apibendrinimas, lyginamoji analizė.
Organizacijos kultūros ir darnus vystymosi koncepcijos
Įvairūs autoriai skirtingai apibrėţia organizacijos kultūros sąvoką, bet dėl esminių
organizacijos kultūros sampratos teiginių dauguma mokslininkų yra vieningi. Organizacijos kultūros
pagrindu laikomos vertybes, vyraujančios organizacijoje (Čambal, Baran, 2006; Kučinskas,
Paulauskaitė 2005). Išskirtinai nei kiti autoriai A. I. Mockaitis (2002) pabrėţia, kad organizacijos
narių vertybės yra įgyjamos, o ne įgimtos. Taip pat, organizacijos kultūra gali būti suprantama kaip
standartinis prielaidų modelis, kuriuo remiamasi sprendţiant vidines adaptacine ir išorines
integracines problemas (Xiaoming, Junchen, 2012).
Pagrindinės darnaus vystymosi nuostatos konkrečiai suformuluotos pasaulio viršūnių
susitikime Rio de Ţaneire 1992 metais. Darnus vystymasis įteisintas kaip pagrindinė ilgalaikė
visuomenės vystymosi ideologija. Galima teigti, kad darnus vystymasis – tai savotiškas kompromisas
tarp aplinkosauginių, ekonominių ir socialinių visuomenės tikslų, leidţiantis siekti visuotinės gerovės
sau ir ateinančioms kartoms.
Organizacijos vystymas, gali ir turi būti vystomas darniai. Kadangi išorinė aplinka ir
organizacijos yra tampriai susijusios, ilgalaikė organizacijų sėkmė priklauso nuo to, kaip darniai ji
sugeba integruotis į aplinką bei jausti suinteresuotųjų šalių socialines nuotaikas (Šimanskienė, 2011).
Taigi darnaus vystymo koncepcija įpareigoja organizacijas keisti savo elgesį atsiţvelgiant į
ekonomikos, aplinkosaugos ir socialinės atsakomybės aspektus.
Organizacijos kultūros ir darnaus vystymosi sąsajos
Kaip galima pastebėti iš pateiktų koncepcijų tiek organizacijos kultūra, tiek darnus vystymasis
yra orientuoti į organizacijos prisitaikymą prie kintančios vidinės ir išorinės aplinkos. Tačiau siekiant
nustatyti organizacijos kultūros įtaką darniam organizacijos vystymuisi vien tokios sąsajos neuţtenka.
Tiek organizaciją tiek jos kultūrą nagrinėjant bendruoju poţiūriu išskiriamos kelios
pagrindinės sąveikų grupės: organizacijos kūrimasis ir kultūros susiformavimas, organizacijos kultūrą
veikiančios jėgos, bei organizacijos kultūros elementai (1 pav.).
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Inovacijos

Pasikeitimų
numatymas

Vadovo
kompetencija

Organizacijos kultūra

Veikiančios jėgos:
Politika
Siekiamybės:
Technologijos

Atsidavimas organizacijai

Rotacijos išvystymas

Ekonomika
(rinkos jėgos)

Klientų ir darbuotojų poreikių
patenkinimas

Pagrindinės valdymo
priemonės sukūrimas

Kt. aplinkos
veiksniai

Mentorinės sistemos
sukūrimas

Atviri ir draugiški
bendradarbių santykiai

Nuolatinis mokymasis

Elgesio standartų sukūrimas ir
įtvirtinimas

Šaltinis: Sukurta autorių.
1 pav. Organizacijos kultūros struktūra

Garalis (2003) išskiria tokius besikuriančios organizacijos kūrimosi etapus kaip bendravimas,
grupinis darbas, inovacijos, pasikeitimų numatymas, vadovo kompetencija arba kitaip – pasiruošimas
tobulėti, siekti uţsibrėţtų tikslų ir paskui save vesti savo darbuotojus. Organizacijos kultūrą nuolatos
įtakoja ir keičia politinės, technologinės, ekonominės ir kitos jėgos (pasaulėţiūra ir pan.), lemiančios
vidinį klimatą (Petkevičiūtė N., Kaminskytė E., 2003)
Susiformavusi įmonės kultūra turi nuolatos siekti, kad darbuotojai tikėtų įmonės misija ir
jaustųsi esantys organizacijos dalimi, taip atsiduodami darbui. Be to, svarbu išsiaiškinti ir tenkinti tiek
klientų, tiek darbuotojų poreikius. Svarbu išskirti pagrindinę valdymo priemonę – kryptį, ir nustatyti
atitinkamus elgesio standartus, kurie nevarţytų draugiškų bendradarbių santykių. Svarbiausia
siekiamybe galima įvardinti nuolatinį mokymąsi, nes jis įtakoja įmonės sugebėjimą prisitaikyti prie
kintančios organizacijos aplinkos (Šimanskienė L., 2008).
Kaip ir organizacijos kultūra taip ir darnus organizacijos vystymasis turi atitinkamus
elementus: formavimąsi, aplinkos sąlygojančius veiksnius ir vidinius įtakojančius veiksnius (2 pav.).
Įtakojantys veiksniai:

Aplinka:

Mokymasisi, ţinios,
technologijos

Dalyvavimas

Ekonominė

Lyderystė
Ekologinė

Subsidiarumas

Ekologinis
efektyvumas
Apdairumas

Lygios galimybės

Atsakomybė

Pakeitimas

Lankstumas

Socialinė
Darni organizacija

Kūrimosi etapai:

Grobiška

Neišmani

Paklusni

Optimistinė

Sumani

Šaltinis: sukurta autorių
2 pav. Darnios organizacijos struktūra

Kol organizacija tampa darnia ji praeina penkis etapus: grobiška organizacija, kuri pasiţymi
savanaudiškumu; neišmani – kai įmonė aklai siekia tik finansinės naudos; paklusni – reagavimas į
teisinius reguliavimus; optimistinė – pradedamas vertinti darnumas kaip reikšmingas dalykas
sąlygojantis konkurencinį pranašumą; sumani – darnumą suvokia kaip vystymosi būdą (Atkočiūnienė,
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2008). Darnus vystymasis nesuvokiamas be stabilaus ekonominio augimo, pagrindinių ţmogaus
poreikių patenkinimo kuriant jiems kokybišką gyvenimą (socialinis aspektas), bei ekologija
besiremiančio išteklių vartojimo (Štreimikienė, Vasiljevienė, 2004). Taigi egzistuoja abipusis ryšys
tarp aplinkos ir darnios organizacijos.Darnaus vystymosi strategijoje darni organizacijos veikla
laikoma tokia, kurioje vyksta intensyvus bendradarbiavimas su įvairiomis socialinėmis grupėmis,
kurioje dominuoja stiprus lyderis (subsidiarumas), kurioje atsiţvelgiama į dabarties ir ateities kartas
saugant aplinką (lygios galimybės), kurioje ţmogaus sveikatai pavojingos medţiagos pakeičiamos
nepavojingomis (pakeitimas), kurioje tikslai ir prioritetai derinami atsiţvelgiant į kintančias išorės ir
vidaus sąlygas (lankstumas), kuri atsakingai ţiūri į aplinkos teršimą (ekologinis). Tačiau svarbiausiu
išskiriamas mokymasis, naujų ţinių įgavimas ir technologijų įsisavinimas. Pats darnus vystymasis
daţnai tapatinamas kaip mokymosi procesas, kuriantis ţinias ir įsisavinantis naujoves. Išnagrinėjus
tiek organizacijos kultūros specifiką, tiek darnios organizacijos koncepciją, galima teigti, kad
pagrindinė sritis, kurioje organizacijos kultūra turi svariausią reikšmę yra organizacijos mokymasis,
tobulėjimas, naujų ţinių ir technologijų įsisavinimas. Kuo daugiau organizacijoje kultūra puoselėjama
atsiţvelgiant į darbuotojų nuolatinį mokymąsi, tuo organizacijos veikla yra darnesnė ir lengviau
prisitaiko prie kintančių aplinkos sąlygų.
Išvados
Organizacijos kultūra – vertybių sistema, suprantama ir priimtina visiems organizacijos nariams, leidţianti jiems
siekti bendrų organizacijos tikslų.
Darni organizacija – tai savotiškas kompromisas tarp aplinkosauginių, ekonominių ir socialinių visuomenės
tikslų, leidţiantis siekti visuotinės gerovės sau ir ateinančioms kartoms.
Pagrindinis ryšys tarp organizacijos kultūros ir darnaus vystymosi yra nuolatinis darnuotojų mokymasis,
tobulėjimas, įgūdţių formavimas ir naujų technologijų įsisavinimas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
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ORGANIZATIONAL CULTURE INFLUENCE ON SUSTAIN DEVELOPMENT
Summary

Today‗s World is full of challenges of trends, technological developments, globalizations of the economy for
government and all society. The intensity between economic, social and environmental interest groups built up the
conception of sustainable development. All confirmed that economic, social and environmental areas must growth
sustainable. Organization culture consists of provisions, convictions, expectations, standards, attitudes and habits of
organizations members. It also can be identified as personnel reaction to internal and external processes. Effective and
appropriate organization culture can satisfy needs of now day‘s society in the same moment giving opportunity to future
generation satisfy them requirements.
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MEDICININIO TURIZMO PLĖTRĄ SKATINANTYS VEIKSNIAI:
VARTOTOJŲ POŢIŪRIS
Jau gerokai anksčiau buvo pastebėta, kad atsiranda ţmonių, kurie dėl tam tikrų prieţasčių, vyksta
gydytis į uţsienį. Pastaraisiais metais stebimas tokių kelionių skaičiaus augimas, nulėmęs naujos,
ypatingai pelningos verslo šakos, o tuo pačiu ir naujos sąvokos – medicininio turizmo – atsiradimą
(Cook, 2010; Gan, Frederick 2011). Mokslininkai Lunt, Carrera, 2011; ir Wilson, 2011; pagrindiniu
medicininio turizmo susiformavimą lėmusiu veiksniu nurodo globalizacijos poveikį sveikatos
prieţiūros ir turizmo paslaugoms. Siekiant sėkmingai plėtoti medicininį turizmą, tikslinga
identifikuoti plėtrą skatinančius veiksnius vartotojų poţiūriu.
Straipsnio objektas – veiksniai, skatinantys medicininio turizmo plėtrą vartotojų poţiūriu.
Straipsnio tikslas – teoriškai pagrįsti medicininio turizmo plėtrą vartotojų poţiūriu skatinančius
veiksnius. Tyrimo metodai - mokslinės literatūros palyginamosios analizės ir sisteminimo metodai.
Medicininio turizmo konceptualioji esmė
Mokslinėje literatūroje medicininis turizmas yra gana nauja sąvoka, todėl skirtingi autoriai ją
apibrėţia skirtingai. J. Connell (2006) galima laikyti vienu iš pirmųjų mokslininkų pasiūliusių
apibrėţti medicininio turizmo sąvoką atskiriant ją nuo sveikatos ir sveikatingumo turizmo sąvokų. J.
Connell (2006, p. 1094) teigimu „medicininis turizmas - tai ţmonių keliavimas, daţnai į tolimas
uţsienio šalis, siekiant medicininės, dantų ar chirurginės prieţiūros ir tuo pačiu metu būnant įprastu
atostogautoju―. Sąvoka pabrėţia, jog medicininis turizmas apima įvairių medicininių paslaugų
siekimą uţsienio šalyje, kartu derinant jas su įprastomis atostogomis, t.y. būnant atostogautoju (ang.
holidaymaker). Medicinos paslaugų ir įprastų atostogų bei turizmo elementų derinimą akcentuoja ir P.
S. Cook (2010) ir C. Voigt ir kt., (2010). Pabrėţtina, kad P. S. Cook (2010) ir C. Voigt ir kt., (2010),
detaliau aiškindami medicinio turizmo apibrėţimą, nurodo, jog daţniausiai tai yra kelionės kertant
gyvenamosios šalies sieną, tačiau medicininis turizmas galimas ir nekertant sienos
(tarpregioninis/vidaus medicininis turizmas).
L. L.Gan, J. R. Frederick (2011), M. Alvarez, R. Chanda, R. D. Smith (2011), K. Smith (2012)
apibrėţdami medicininį turizmą akcentuoja pirminį motyvą – gydymąsi uţsienio valstybėje, tačiau
neakcentuoja butinybės įtraukti įprastas turizmo veiklas į tokio pobūdţio keliones. N. Lunt, P. Carrera
(2010) ir A. Crooks ir kt. (2010) medicininiu turizmu laiko išvykimą gydytis uţ šalies medicininės
sistemos, o ne teritorijos ribų. Kai kuriais atvejais, šalies medicinės sistemos veikimo teritoja būna
platesnė nei šalies teritorija, pvz. ES atveju.
C. Voigt ir kt. (2010, p. 37) medicininį turizmą skiria į dvi pagrindines dalis – būtinąsias ir
nebūtinąsias medicinines procedūras ir kiekvieną iš dalių skirsto į smulkesnes kategorijas. Pasak C.
Voigt ir kt. (2010), būtinosios medicinos procedūros yra tos, be kurių daţniausiai pacientas negalėtų
ilgai išgyventi. Tai sudėtingos operacijos, tokios kaip organų transplantacija, sąnarių keitimas, arterijų
šuntavimas, ar vėţį gydančios neoperacinės procedūros – chemoterapija, radioterapija. Nebūtinosios
medicininės procedūros yra tos, be kurių ţmogus galėtų išgyventi, tačiau vis tiek pageidauja jas atlikti
dėl asmeninių prieţasčių. Į šią grupę įtraukimos keturios kategorijos – diagnostiniai tyrimai, estetinės
procedūros, lyties keitimo bei reprodukcinės procedūros. Diagnostiniai tyrimai apima įvairius tyrimus
paciento medicininei būklei nustatyti, ligai diagnozuoti, gydimui parinkti. Estetinės procedūros apima
tokias procedūras kaip plastinės operacijos, Botox injekcijos, kosmetinės dantų korekcijos ar regėjimo
korekcijos. Lyties keitimas apima lyties keitimo operacijas ir visas papildomas su lyties keitimu
susijusias operacijas ir procedūras. Reprodukcinių procedūrų grupė apima vaisingumo skatinimo,
dirbtinio apvaisinimo, lytinių ląstelių donorystės ir panašias procedūras.
Toliau straipsnyje bus vadovaujamasi apibendrintu medicininio turizmo apibrėţimu, suformuotu
remiantis J. Connell (2006), P. S. Cook (2010), C. Voigt ir kt., (2010), N. Lunt, P. Carrera (2010), L.
L. Gan, J. R. Frederick (2011): „Medicininis turizmas – tai iš anksto suplanuota asmens kelionė į kitą
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miestą, regioną ar šalį su tikslu išgyventi, išgyti ar pagerinti savo medicininę būklę, būtinąsias ir/arba
nebūtinasias medicinines procedūras pagal galimybes derinant su įprastomis turizmo veiklomis.―
Medicininio turizmo plėtrą skatinantys veiksniai: vartotojų poţiūris
Mokslinių šaltinių analizė leido identifikuoti medicininio turizmo plėtrą skatinančius veiksnius
sietinus su medicininio turizmo paslaugų vartotojų poreikiais. Veiksnių suvestinė pateikiama
1 lentelėje.
1.

lentelė. Medicininio turizmo plėtrą skatinančių veiksnių suvestinė: vartotojų poţiūris

Nr
1.

Priskiriami veiksniai
Maţesnė gydymo kaina

2.

Trumpesnė
operacijos/procedūrų
laukiančių ţmonių eilė
Gydymo, kuris draudţiamas
gyvenamojoje šalyje,
prieinamumas

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Geresnė medicininių
paslaugų kokybė nei
gyvenamojoje vietoje
Labiau asmeniška prieţiūra
Didesnis privatumas ir
konfidencialumas
Gydymo derinimas su
atostogomis
Kultūriniai veiksniai
Šaltinis: sudaryta autorės

Autoriai
L.L.Gan, J.R.Frederick (2011); P.Emderwick, S.Nagar (2011); Z.Kazemi (2008);
S.G.Reddy, V.K.York, L.A.Brannon (2010); C.Voigt ir kt. (2010);
H.R.Underwood, H.J.Macadon (2010); L.Culley ir kt. (2011); M.J.Alsharif,
R.Labonte, Z.Lu (2010);
L.L.Gan, J.R.Frederick (2011); P.Emderwick, S.Nagar (2011); Z.Kazemi (2008);
C.Voigt ir kt. (2010); L.Culley ir kt. (2011); M.J.Alsharif, R.Labonte, Z.Lu
(2010)
L.L.Gan, J.R.Frederick (2011); S.G.Reddy, V.K.York, L.A.Brannon (2010);
C.Voigt ir kt. (2010), G.Cohen (2010); H.R.Underwood, H.J.Macadon (2010);
L.Culley ir kt. (2011); A.Whittaker (2010); N.Lunt, P.Carrera (2010);
M.J.Alsharif, R.Labonte, Z.Lu (2010)
C.Voigt ir kt. (2010); N.Lunt, P.Carrera (2010); M.J.Alsharif, R.Labonte, Z.Lu
(2010); Johnston ir kt. (2011)
L.L.Gan, J.R.Frederick (2011)
L.L.Gan, J.R.Frederick (2011); Z.Kazemi (2011); S.G.Reddy, V.K.York,
L.A.Brannon (2010); C.Voigt ir kt. (2010); L.Culley ir kt. (2011); M.J.Alsharif,
R.Labonte, Z.Lu (2010)
P.Emderwick, S.Nagar (2011); Z.Kazemi (2008); S.G.Reddy, V.K.York,
L.A.Brannon (2010); C.Voigt ir kt. (2010)
C.Voigt ir kt. (2010); L.Culley ir kt. (2011); S.Horton, S.Cole (2011)

Analizuodami su vartotojų poreikiais susijusius medicininio turizmo plėtrą skatinančius veiksnius
(Gan, Frederick 2011; Emderwick, Nagar 2011; Kazemi, 2008; Reddy, York, Brannon 2010; ir Voigt
ir kt., 2010; Underwood, Macadon 2010; Culley ir kt., 2011; Alsharif, Labonte, Lu (2010) akcentuoja
vartotojų norą gauti pigesnę medicininę paslaugą. Vartotojų siekį sutaupyti būtų galima laikyti vienu
pagrindinių motyvatorių, kadangi šio veiksnio svarbą pabrėţė absoliuti dauguma nagrinėtų autorių.
Kitu labai svarbiu veiksniu pasirenkant gydymą uţsienyje, Gan, Frederick 2011; Emderwick, Nagar
2011; Kazemi, 2008; Voigt ir kt., 2010; Culley ir kt., 2011; Alsharif, Labonte, Lu 2010; nurodo
trumpesnes operacijų ar procedūrų laukiančių asmenų eilės. Šis veiksnys tampa ypatingai svarbiu,
kuomet operacija ar procedūra yra gyvybiškai svarbi, o gyvenamosios vietos medicinos įstaigos
nesugeba skubiai suteikti pagalbos visiems eilėje laukiantiems pacientams. Dar vienas gana daţnai
literatūroje aptinkamas medicininį turizmą skatinantis veiksnys, tai vartotojų poreikis gauti
medicininę paslaugą, kuri draudţiama jų gyvenamojoje šalyje. Šį poreikį svarbiu veiksniu laiko (Lunt,
Carrera 2010; Gan, Frederick 2011; Reddy, York, Brannon 2010; Voigt ir kt., 2010; Cohen, 2010;
Culley ir kt., 2011; Whittaker, 2010; Alsharif, Labonte, Lu 2010). Tokių procedūrų pavyzdţiais
galima laikyti gydymą kamieninėmis ląstelėmis, vaisingumo skatinimą, abortus bei eutanaziją.
Daugelyje pasaulio šalių šios procedūros draudţiamos dėl daugybės etikos klausimų ir neaiškaus jų
medicininio poveikio pacientams. Medicininį turizmą stipriai veikia ir vis didėjantis vartotojų noras
suderinti medicininį gydymą su atostogomis. Šį veiksnį svarbiu nurodo (Emderwick, Nagar 2011;
Kazemi, 2011; Reddy, York, Brannon 2010; Voigt ir kt., 2010). Didesnio konfidencialumo,
privatumo siekį, kaip stipriai veikiantį medicinio turizmo plėtrą, nurodo (Gan, Frederick 2011;
Kazemi, 2008; Reddy, York, Brannon 2010; Voigt ir kt., 2010; Culley ir kt., 2011; Alsharif, Labonte,
Lu 2010. Daţnai pastarieji du veiksniai labiau svarbūs vartotojams, kurių operacijos nėra labai
sudėtingos ar gyvybiškai skubios.
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Rečiau mokslininkų išskiriami veiksniai – geresnė medicininių paslaugų kokybė, labiau
asmeniška prieţiūra, ir kultūriniai panašumai. (Voigt ir kt., 2010; Lunt, Carrera 2010; Johnston ir kt.,
2011; Alsharif, Labonte, Lu 2010) teigia, kad kartais gydytis kitoje šalyje ar bent kitame mieste
asmenys yra priversti dėl geresnės ten teikiamų medicininių paslaugų kokybės. Vos keli autoriai
geresnę paslaugos kokybę priskiria prie medicininį turizmą skatinančių veiksnių, tačiau tai galima
paaiškinti tuo, jog kiekvienam medicinos paslauga besinaudojančiam pacientui yra svarbi kokybė,
todėl šis veiksnys nėra laikomas specifiniu medicininiui turizmui. Labiau asmeniška prieţiūra
įvardijamas poreikis gauti didesnį asmeninį dėmesį gydymosi periodu. Šį veiksnį išskiria L. L. Gan, J.
R. Frederick (2011). Kultūrinius veiksnius išskirę C. Voigt ir kt. (2010). pastebėjo, kad daliai gydymo
uţsienyje siekiančių vartotojų yra svarbus kalbos, kultūros, religinių įsitikinimų veiksnys, kas daţnai
pasireiškia tarp emigrantų. Tai patvirtina faktas, jog dalis ţmonių yra labiau linkę gydytis šalyje, iš
kurios yra kilę, nei kurioje gyvena. Tyrimą apie meksikiečių emigravusių į JAV pasirinkimą gydytis
gimtinėje atlikusios S.Horton, S. Cole (2011) teigė, jog vienas iš veiksnių skatinančių gydytis
Meksikoje yra sava aplinka ir labiau rūpestinga prieţiūra jų atţvilgiu nei JAV. L. Culley ir kt. (2011)
nurodo, kad dalis pacientų pasirenka gydymąsi kitoje šalyje ir dėl tokių kultūrinių prieţasčių, kaip
neigiamas poţiūris į tos pačios lyties poras ar vienišas motinas.
Išvados
Medicininis turizmas – tai iš anksto suplanuota asmens kelionė į kitą miestą, regioną ar šalį su tikslu išgyventi, išgyti
ar pagerinti savo medicininę būklę, būtinąsias ir/arba nebūtinasias medicinines procedūras pagal galimybes derinant su
įprastomis turizmo veiklomis. Tokio pobūdţio kelionės visuomet planuojamos iš anksto, t.y. neapima pirmosios,
skubiosios pagalbos suteikimo uţsienio šalyje atvejų.
Medicininį turizmą plėtoti skatinantys veiksniai, sietini su vartotojų poreikiais yra: maţesnė gydymo kaina,
trumpesnė operacijos/procedūrų laukiančių ţmonių eilė, gydymo, kuris draudţiamas gyvenamojoje šalyje, prieinamumas,
geresnė medicininių paslaugų kokybė nei gyvenamojoje vietoje, labiau asmeniška prieţiūra, didesnis privatumas ir
konfidencialumas, gydymo derinimas su atostogomis, kultūriniai veiksniai.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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FACTORS PROMOTING MEDICAL TOURISM DEVELOPMENT: CONSUMER ATTITUDE
Summary
In recent years an innovative and profitable industry, while at the same time, a new concept of medical tourism arised
(P.S. Cook, (2010); L.L.Gan, J.R.Frederick (2011)). The main reason of the formation of medical tourism was
globalization on health and tourism services (N.Lunt P . Carrera (2011), A.Wilson (2011)). In order to successfully
develop medical tourism, it is appropriate to identify the factors contributing the development of medical tourism from
consumers point of view.
Object of the article - factors contributing the development of medical tourism on consumers‗ point of view.
Aim of the article – to base theoretically factors affecting the development of medical tourism on consumers‗ point of
view.
Research methods – scientific literatures‗ benchmarking and mapping methods.
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Rasa Dainienė
Kauno Technologijos Universitetas

ĮMONĖS VEIKLOS TĘSTINUMO VERTINIMO MODELIS
Įmonės veiklos tęstinumo įvertinimas yra reikšmingas įrodymas, kad įmonė gali veikti
ilgalaikėje perspektyvoje, bei sugebės įvykdyti savo įsipareigojimus.
Mokslinėje literatūroje įmonių veiklos tęstinumo vertinimą daugelis mokslininkų sutapatina su
bankroto prognozavimu (Altman, McGough (1974), Haron ir kiti. (2009), McKee (1997; 2000), Vida,
Roghayyeh (2011) ir kiti). Aziz ir Dark (2006) nustatė, kad moksliniuose darbuose įmonių veiklos
vertinimui daugiausiai naudojami statistiniai modeliai (apie 64%), apytikslio skaičiavimo metodai 25
% ir apie 11% kitų tipų modeliai. Klasikiniuose statistiniuose modeliuose daugiausia dominuoja
diskriminantinės analizės bei logistinės regresijos modeliai. Apytikslio skaičiavimo metodai yra
atskira mokslo sritis, kuri suprantama kaip problemų sprendimas dirbtinio intelekto pagalba (Korol,
2012). O šios srities vieno iš metodų – neraiškios logikos (angl. fuzzy logic) taikymas finansų srityje
dar nėra labai išplėtotas. Neraiškios logikos metodologija leidţia apytiksliai, tačiau pakankamai
efektyviai aprašyti sudėtingų netiesinių dinaminių sistemų elgesį, kurias paprastai sudėtinga aprašyti
ir analizuoti matematinėmis išraiškomis.
Globalios ir nacionalinės ekonomikos krizės pasekmės, bei didėjantis bankrutuojančių
kompanijų skaičius skatina ieškoti naujų metodų, kurie gali vis tiksliau įvertinti įmonių būklę ir jų
veiklos tęstinumo galimybes. Tikslas: sudaryti įmonės veiklos tęstinumo vertinimo modelį ir
eksperimentiškai parodyti jo adekvatumą.
Neraiški logika
Neraiški logika leidţia nors ir apytiksliai, tačiau pakankamai efektyviai aprašyti sudėtingų
netiesinių dinaminių sistemų elgesį, kurias paprastai sudėtinga aprašyti ir analizuoti matematinėmis
išraiškomis. Bendru atveju neraiškios logikos modelis turi šiuos komponentus: fuzifikavimo
mechanizmą, neraiškios logikos palyginimo mechanizmą, defuzifikavimo mechanizmą.
Fuzifikavimas. Fuzifikavimo mechanizmas paverčia įėjimus į neraiškios logikos aibes, kurios
yra atvaizduojamos tam tikros formos priklausomybės funkcijomis, t.y. sistemos įėjimai naudojant
fuzifikavimo procesą aproksimuojami neraiškios logikos aibėmis, kurios yra išreikštos
priklausomybės funkcijomis. Fuzifikavimo metu gautas rezultatas yra iš intervalo [0;1].
Neraiškios logikos palyginimo mechanizmas. Sąsaja tarp įėjimų ir išėjimų kintamųjų aprašoma
taisyklių baze, kuri yra komponuojama kaip aibė Jei-Tai taisyklių. Sistemos fh funkcijos yra
aprašomos nulinės eilės Takagi-Sugeno sistema, kuri formuluojama kaip aibė taisyklių, (kur u yra
sistemos įėjimas , A – įėjimą dengianti neraiškios logikos aibė):
Rhj: Jei u1 yra A1,j ir … ir unu yra Anu,j tada vh=pjh
(1)
Palyginimo mechanizmas apjungia taisyklių „jei― dalies priklausomybių aibei laipsnius
naudojant loginius operatorius nustatant taisyklės galiojimo stiprumą. Taigi, sprendimų priėmimo
mechanizmas turi dvi pagrindines uţduotis:
1. Apibrėţti apimtis, kuriose kiekviena taisyklė yra aktuali esamai situacijai.
2. Priimti išvadas, apskaičiuojant galiojimo stiprumą, naudojant einamas įėjimų ui reikšmes ir
informaciją esančią taisyklių bazėje (ši uţduotis vadinama palyginimo ţingsniu).
Defuzifikavimas. Defuzifikatorius priima informaciją iš visų taisyklių ir tuo pagrindu priima
galutinį sprendimą. Straipsnyje aprašytas modelis naudoja svorių vidurkio metodą išvadoms
apskaičiuoti (Abonyi, 2003). Modelio išėjimas apskaičiuojamas pagal išraišką:
Nr

vh 

  j (u ) p hj
j 1
Nr

  j (u )
j 1

,
(2)
kur Nr. – aktualių taisyklių skaičius, p – koeficientas taisyklių bazėje atitinkantis galiojančią
taisyklę, o taisyklės galiojimo stiprumas j, apskaičiuojamas panaudojant formulę:
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n

 j   Ai , j
i 1

Ar tenkina
modelio
vertinimas ?

R1
R2
...
Rm

Sprendimų priėmimo
mechanizmas
Takagi-Sugeno
taisyklių bazė

Defuzifikavimas

Veiklos tęstinumo vertinimo modelis
Fuzifikavimas

Finansinė informacija

,
(3)
(n – neraiškios logikos aibių skaičius taisyklėje, A – neraiškios logikos aibės).
Veiklos tęstinumo vertinimo modelis
Straipsnyje pateiktas įmonės veiklos tęstinumo vertinimo modelis, kuris priima vertinimo
sprendimą naudojant neraiškią logiką. Modelio įėjimai sudaryti iš tam tikro santykinių finansinių
rodiklių rinkinio, kur kiekvienas įėjimas padengtas dviem aibėmis (aprašytomis lingvistiniais
kintamaisiais {―0-blogas―,‖1-geras―}), naudojančiomis trikampio formos priklausomybės funkcijas,
―Jei-tai‖ taisyklių ―jei‖ dalies taisyklės ―ir‖ operatoriai apjungiami naudojant sandaugą, defuzifikacija
atliekama pagal 2 ir 3 formules. Modelio parametrai įvertinti remiantis moksline literatūra ir
statistiniais metodais (vidurkis, standartinis nuokrypis) bei naudojant realių įmonių įvairius finansinių
rodiklių duomenis paimtus iš veikiančių ir bankrutavusių įmonių finansinių ataskaitų. Modelis parodo
įmonės būklę, kiek ji yra arti veiklos tęstinumo nutraukimo ar nutolusi nuo jo, pateikdamas kiekybinę
vertinimo rezultato išraišką, kuri kinta intervale [0;1], kur rezultatui esant maţesniam uţ 0,5 laikoma,
kad vertinimas neigiamas, o daugiau arba lygus 0,5 – vertinimas teigiamas.

y‗

Taip

Ne

Jei gautas galutinis modelio rezultatas
netenkina, tai galima grįţti į modelio pradţią
į įmonės veiklos analizę ir papildyti modelį
naujais rodikliais ar tikslinti esamus ir tada
vėl atlikti VT vertinimą

1 pav. Įmonės veiklos tęstinumo vertinimo modelis (Šaltinis: sudaryta autorės)

Pagal santykinių finansinių rodiklių rinkinius pateiktus 1 lentelėje, kuriuos sudarė
mokslininkai: McKee (1997), Korol (2010; 2011; 2012) ir Mackevičius (2010) bei autorius,- sudaryti
keturi veiklos tęstinumo vertinimo modeliai, kurių vertinimo rezultatai palyginti tarpusavyje. McKee
rodiklių rinkinys, paremtas Hopwood, McKeown ir Mutchler (1989) studijomis, panaudojant šešis
rodiklius, kurie buvo išskirti Beaver (1966), Deakin (1972) ir Libby (1975) darbuose. Mackevičius ir
Korol įmonės bankroto prognozę rekomenduoja vertinti, pagal didesnį santykinių rodiklių skaičių.
Autorės sudarytas papildytas rodiklių rinkinys (1 lentelė).
Garškaitės (2008) atlikti tyrimai parodė, kad Lietuvos įmonių bankrotui prognozuoti
tinkamesni Altmano ir Taflerio modeliai nei Zavgren ir Chesser. Todėl modelio tikslumo įvertinimui
atlikta kontrolinis bankroto prognozavimas analizuojamoms įmonėms pagal E. I. Altmano (1983) ir
R. Taffler (1977) bankroto prognozavimo modelius (3 lentelė).
1 lentelė. Santykinių rodiklių rinkiniai
Santykiniai rodikliai rekomenduojami pagal
McKee
Korol
Mackevičius
trump. turtas/ trump.
trump. turtas / trump.
trump. turtas / trump.
įsipareigojimai
įsipareigojimai
įsipareigojimai
(trump. turtas- atsargos) /
(trump. turtas- atsargos) /
pinigai / turtas
trump. įsipareigojimai
trump. įsipareigojimai
grynasis pelnas/ pardavimo
pajamos / turtas
bendros pajamos / turtas
pajamos
trump. turtas /
veiklos pelnas / pardavimo
grynasis pelnas/ nuosavas
pardavimai
pajamos
kapitalas
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Autorės
trump. turtas / trump.
įsipareigojimai
(trump. turtas-atsargos)/ trump.
įsipareigojimai
grynasis pelnas/ pardavimo
pajamos
grynasis pelnas/nuosavas
kapitalas
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ilgalaikės skolos / turtas

bendrasis pelnas / turtas
trump. įsipareigojimai/ turtas
(grynasis pelnas +
amortizacija)/ įsipareigojimai
bendrasis pelnas / trump.
įsipareigojimai
veiklos kaštai/ trump.
įsipareigojimai
bendros pajamos/ trump.
gautinos sumos

administracinės išlaidos/
pardavimo pajamos
atsargos/ apyvartinis
kapitalas
skolintas kapitalas/
nuosavas kapitalas
įsipareigojimai/ turtas

lentelės tęsinys

grynasis pelnas/turtas
bendrasis pelnas/ pardavimo
pajamos
skolintas kapitalas/ nuosavas
kapitalas
įsipareigojimai /turtas

pardavimų savikaina/
pardavimo pajamos

pardavimo savikaina/
pardavimo pajamos
nuosavas kapitalas/
įsipareigojimai
(grynasis pelnas+amortizacija)/
įsipareigojimai
veiklos pelnas/pardavimo
pajamos
bendrasis pelnas/ trump.
įsipareigojimai
bendras pelnas / turtas
Šaltinis: sudaryta autorės pagal McKee (1997), Korol (2010; 2011; 2012) ir Mackevičius (2010).

Rezultatai
Tyrimas buvo atliktas su 100 įmonių finansiniais duomenimis, iš jų 50, kurioms paskelbtas
bankrotas ir 50 veikiančių. Sudaryti modeliai palyginti tarpusavyje, klasifikuojant jų vertinimo
rezultatus veikiančių ir bankrutavusių įmonių duomenų aibėms. Eksperimento rezultatai pateikti 2
lentelėje.
Įmonės
Bankrutavusios

Veikiančios

2 lentelė. Veiklos tęstinumo vertinimo tikslumas, %
Santykinių rodiklių vertinimo posistemė
Neigiamas
Teigiamas
Rodiklių rinkinys
vertinimas, <0,5
vertinimas, >=0,5
30
20
McKee
38
12
Korol
38
12
Mackevičius
39
11
Autorė
14
36
McKee
15
35
Korol
11
39
Mackevičius
11
39
Autorė

Modelio
tikslumas, %
60
76
76
78
72
70
78
78

Tiksliausias modelio vertinimas veikiančių įmonių grupėje gautas 78% su Mackevičiaus ir
autorės sudarytais santykinių rodiklių rinkiniais. Bankrutavusių įmonių grupėje pagal autorės sudarytą
rodiklių rinkinį modelis įvertino taip pat tiksliausiai (78%), o Mackevičiaus ir Korol rodiklių rinkiniai
įvertino 76% tikslumu.
3 lentelė. Bankroto prognozavimo modelių tikslumas, %
Įmonės
Bankrutavusios
Veikiančios

Altmano modelio tikslumas %
72
92

Tafflerio modelio tikslumas %
62
98

Atlikus kontrolinį bankroto prognozavimą su testuojamų įmonių duomenimis pagal E. I.
Altmano (1983) ir R. Taffler (1977) bankroto prognozavimo modelius (3 lentelė), tiksliausiai
prognozavo Altmano modelis bankrutavusioms, o Tafflerio - veikiančioms įmonėms.

Išvados
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Šiame straipsnyje pristatytas įmonės veiklos tęstinumo vertinimo modelis vertinantis finansinę įmonės
informaciją naudojant neraiškią logiką.
Eksperimentų rezultatai parodė, kad pasiūlytas modelis su autorės rekomenduojamu rodiklių rinkiniu tiksliau
vertina bankrutavusias įmones negu Altmano ar Taflerio BM atskirai, kai su autorės rekomenduojamu rinkiniu modelio
tikslumas 78%, o Altman 72%, ir Taffler 62 %,
Atskirai vertinant įmones bankroto prognozavimo modeliais jų tikslumas veikiančių įmonių grupėje: Altman
92 %, o Taffler 98 %. Veikiančių įmonių grupėje sudaryto veiklos tęstinumo modelio vertinimo tikslumas yra maţesnis
apie 78%.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
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THE MODEL OF ENTERPRISE PERFORMANCE SUCCESSION EVALUATION
Summary

This paper presents company going concern evaluation model and shows its accuracy experimentally. Model
evaluates company going concern using fuzzy logic and companies financial ratios.
Evaluation result shows company state how much it is near its going concern interruption or far from it by
providing quantitative evaluation value which is from interval [0;1], where if result is less than 0,5 then evaluation is
negative and if more than 0,5 then evaluation is positive.
Model accuracy is showed by comparing its evaluation results (using different financial ratios groups) with
Altman Z score, Taffler models and real company situation.
Keywords: going concern, fuzzy logic, financial ratios
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INOVACINIŲ PROJEKTŲ SAMPRATA
Šiandieniniame versle didesnė verslo dalis yra realizuojama per inovacinę veiklą, kuri
grindţiama mokslinės projektavimo ir kitokios įrangos ar technologijos įsigijimu, naujų gamybos
organizavimo metodų diegimu, siekiant gaminti technologiškai naujus ar patobulintus produktus ir
procesų tobulinimu, taip pat mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbais, jei jie skirti įmonės
veiklos plėtrai ir (arba) produkto ar technologinio proceso inovacijai įgyvendinti (Melnikas ir kt,
2011). Taigi inovacinė veikla įmonėje yra įgyvendinama inovacinių projektų pagrindu. Inovaciniai
projektai orientuoti, siekiant labiau padidinti inovacijų veiksmingumą įmonės veikloje.
Tyrimo rezultatas – atlikta mokslinės literatūros analizė apie inovacinius projektus, išryškinant
inovacijos, projekto ir inovacinio projekto sampratas.
Tyrimo objektas – inovaciniai projektai. Tyrimo tikslas – atlikti inovacinių projektų sampratos
analizę. Tyrimo metodas – mokslinės literatūros analizė.
Uţdaviniai:
1. Išanalizuoti inovacijų sampratą.
2. Pateikti projekto sampratą.
3. Atskleisti inovacinio projekto sampratą.
Inovacijų samprata
Pradedant nagrinėti inovacinius projektus, visų pirma, reikėtų apibrėţti, kas tai yra inovacija.
Ţodis „inovacija― yra kilęs iš lotynų kalbos ţodţio „innovatio―, kuris reiškia „atnaujinimas―. Tuo
tarpu lietuvių kalboje terminas „inovacija― reiškia „naujovė―. Plačiąja prasme inovacija suvokiama
kaip sėkmingas naujų ţinių pritaikymas ir panaudojimas ekonominėje ir socialinėje srityje (Melnikas
ir kt, 2001).
Pasak P. F. Drucker (1985), inovacija – tai antrepreneriškos vadybos instrumentas, kurio
pagalba pokyčiai yra panaudojami kaip galimybė sukurti naujus verslus, produktus ir paslaugas, gauti
didesnį pelną. Tuo tarpu prof. P. Kulviecas (1991, 44 p.) pateikia tokį apibendrintą inovacijos
apibrėţimą teigiant, kad „inovacija apskritai reiškia kompleksinį kūrimą, vystymą, visuotinį paplitimą
ir efektyvų naujovių naudojimą įvairios ţmonių veiklos sferose―. Autorius išskiria du aspektus, kurie
leidţia vertinti inovacijos sampratą: 1) kaip reiškinį ir 2) kaip procesą. Pirmu aspektu, inovacija
išreiškiama, kaip tikslinis pakeitimas, kuriuo siekiama pakeisti tiriamo objekto būklę jį tobulinant.
Analizuojant antrąjį aspektą – inovacija – procesas, apimantis tyrimą, rengimą, valdymą ir stabilų
funkcionavimą, siekiant gauti tam tikrą efektą.
Anot K. Urabe (1998), inovacijas sudaro naujų idėjų generavimas ir jų įgyvendinimas naujų
gaminių, procesų ar paslaugų, kurie sąlygoja tiek nacionalinės ekonomikos ir uţimtumo didėjimą, tiek
pelno didėjimą inovacijas diegiančiai bendrovei.
Projekto samprata
Analizuotoje literatūroje projektas apibrėţiamas, kaip laikina veikla, kuri yra nukreipta į
unikalaus tikslo pasiekimą, t. y. produkto, paslaugos ar rezultato sukūrimą, turintį savo pradţią ir
pabaigą bei baigtinius išteklius. Visame pasaulyje, bendrovėms pradėjus masiškai diegti į projektus
orientuotus verslo metodus, projektų vadybos įgūdţiai tapo esminiai, siekiant ne tik sėkmingo
projektų įgyvendinimo bei jų vertės didinimo, bet ir viso organizacijų verslo sėkmės (Lungys, 2006).
Pasak Clifford F. Gray (2003, 101 p.), projektas – kompleksinės, koordinuojamos, vienkartinės
pastangos apribotos laiko, biudţeto, resursų ir kryptingų atlikimo specifikacijų, skirtų patenkinti
vartotojų poreikius. Tuo tarpu T. Tamošiūnas (1999) teigia, kad projektas yra ilgalaikis, sistemingas
bei suplanuotas bandymas, pasiţymintis vertinimu.
Tarptautinių ţodţių ţodyne (2001) sąvoka projektas yra apibūdinama, kaip iš anksto parengta
dokumentacija, pagal kurią numatytą objektą galima pagaminti, pastatyti, patobulinti, suremontuoti.
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Šiandieninė projekto sąvoka yra susijusi su investicine akcija, kuri apima:

tikslą (iš anksto suplanuotų rezultatų gavimą per numatytą laiką);

išteklių (piniginių, materialinių, ţmogiškųjų, laiko, informacinių) panaudojimą;

aplinką (kurioje kuriamas as realizuojamas projektas);

rezultatą (fiziniai objektai; technologijos; produkcija; sistemos) egzistuoja kokybės
kriterijai (ţr. 1 pav.).
Taip pat galima išskirti dvi prasmes, kurios apibūdina
projektą: objektyvioji ir subjektyvioji. Pasak T. Tamošiūno
LAIKAS
(1999), objektyviąja prasme projektas reiškia materialiųjų ir
ţmogiškųjų išteklių visumą, skirtą tam tikrai problemai
išspręsti, o subjektyviąja prasme projektas – tai ţinių,
patirties, gebėjimų atlikti arba organizuoti projektinę veiklą
visuma, būtina projekto objektyviems rezultatams gauti, tos
LĖŠOS
visumos naudojimo būdus. Apibendrinant galima teigti, kad
projektinėje veikloje ţmogus keičia ne tik objektyvią realybę
KOKYBĖ
efektyvesniam jos funkcionavimui, bet keičia ir pats save, t. y.
plėtodamas savo patirtį, gebėjimus, ţinias, taip pat keldamas
profesinę kvalifikaciją.
1 pav. Bendroji projekto schema
(Ališauskas ir kt., 2005)

Inovacinių projektų samprata
Kalbant apie inovacijos sąvoką, reikia pabrėţti, kad inovacija apima ne tik galutinį rezultatą,
bet ir visą jo sukūrimo procesą. Kaip teigia Filippov ir Moi (2010), inovacinis projektas, kuris skirtas
produktų ir paslaugų inovacijoms, kuris taip pat įtraukia įvairius inovatyvumo aspektus.
Kaip pastebėta, yra daug sukurta modelių, kurie vaizduoja inovacinį projektą. Šiame
poskyryje plačiau nagrinėjamas Valentinavičiaus 1997 m. pasiūlytas tiesinis inovacinio projekto
modelis (ţr. 2 pav.).
1. ATRADIMAS
(tyrimas, intuicija, inkubacija, koncepcijos formulavimas)

2. PROJEKTO PARENGIMAS
(iniciavimas, atrinkimas, pritaikymas, programavimas)
3. TECHNINIS IŠVYSTYMAS
(koncepcija, prototipo konstravimas, ekspermentavimas, baigimas)
4. INOVACIJOS PRADŢIA
(pateikimas, komercinis testas, pritaikymas, išleidimas)
5. DIFUZIJA
(ekspansija, diferenciacija, išlaikymas, inovacijos variantai)
2 pav. Penkių nuoseklių etapų inovacinio projekto struktūra (Valentinavičius, 2007)

Kaip matyti iš 2 paveikslo, inovacinis projektas nėra tik linijinis procesas, turintis aiškiai
apibrėţtą eilės tvarką ir automatišką seką, bet tai yra labiau įvairių funkcijų ir skirtingų dalyvių
sąveikos sistema, kuri tam tikrais atvejais yra su supainiotais grįţtamaisiais ryšiais.
Mokslinėje literatūroje apibrėţiama, kad dalyvių patirtis, ţinios, įgyti įgūdţiai dirbant suteikia
pagalbą ir praturtina. Todėl daugiau reikšmės yra skiriama tarpusavio bendravimo bendrovėje, t. y.
įvairių skyrių ir darbuotojų bendradarbiavimo organizacinėse inovacijose būdams, taip pat tinklui,
siejančiam bendrovę su aplinka. Taip pat palaikomi santykiai su vartotojais, atsiţvelgiama į jų
išsakytus poreikius.
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J. A. Staškevičius (2004) teigia, kad kiekvienas inovacijų projektas turi du ciklus: kūrybos ir
adaptavimo ciklą. Kūrybiniam ciklui būdingi inovacijų kūrimo veiksmai. Antrąjį inovacinio proceso
ciklą sudaro inovacijų rinkotyra. Visam inovacijos procesui daug įtakos turi išorinai aplinkos
veiksniai: politiniai, teisiniai, ekonominiai, socialiniai, technologiniai, rinkos veiksniai (Dračiova,
Kulikovas, 2009; Kevas, Stredvikas, 2005). Visi šie veiksniai turi įtakos inovaciniam projektui
vienaip ar kitaip veikdami tam tikras jo dalis.
Apibendrinus galima daryti išvadą, kad inovacinį procesą galima apibūdinti kaip vientisą ir
darnų procesą. Tai reiškia, kad inovacijų kūrimo iki jų įgyvendinimo bendrovėse atskirti negalima, o
kiekvienas etapas turi būti organizuojamas taip, kad jos rezultatas būtų kito etapo pamatu.
Išvados
Atlikta mokslinės literatūros analizė apie inovacinius projektus, leidţia pateikti šias išvadas:

Atlikta projektų sampratos analizės atskleidė, kad projektinėje veikloje ţmogus keičia ne tik objektyvią
realybę efektyvesniam jos funkcionavimui, bet keičia ir pats save, t. y. plėtodamas savo patirtį, gebėjimus, ţinias, taip pat
keldamas profesinę kvalifikaciją.

Inovacinio projekto sampratos analizė parodė, kad inovacinį procesą galima apibūdinti kaip vientisą ir darnų
srautą. Tai reiškia, kad inovacijų kūrimo nuo jų įgyvendinimo bendrovėse atskirti negalima, o kiekvienas etapas turi būti
organizuojamas taip, kad jo rezultatas būtų kito etapo pamatu.
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1.

THE CONCEPT OF INNOVATION PROJECTS
Summary
This paper examines the concept of innovation projects. The aim is to analize this problem. As for acedemic
literature of the research, three main areas have been chosen: to analyze the concept of innovation, the concept of the
project, uncover innovative design concept. Beginning of the article examines the concept of innovation, the concept of the
project, and later uncover innovative design concept. A conducted analysis of concept innovation projects has the
following results:

Project concept analysis revealed that the project work a person does not only change the objective reality
of the efficient functioning of any changes, and himself, t. y. by developing their expertise, skills and knowledge, as well as
raising their professional qualifications.

The innovative design concept of the analysis showed that the innovation process can be described as a
single, coherent stream. This means that the innovation of their implementation in companies, can not be separated, and
each step must be organized in such a way that the result would be the next phase of the foundation.
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ĮMONIŲ SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ – PRIEMONĖ EFEKTYVIAM
DARNIAM VYSTYMUI
Norit sukurti gerovės valstybę, kurioje ţmonės turėtų didesnį pasirinkimą yra vykdoma
darnaus vystymosi strategija. Siekiant to vis svarbesniu instrumentu tampa socialinė įmonių
atsakomybė (ĮSA), o socialinio verslo sąvoka vis labiau įsitvirtina šių dienų pasaulyje. Akcentuojant
išteklių ribotumą, ekologinių problemų mastą, nestabilios aplinkos egzistavimą ir siekimą vystyti
veiklą darnioje aplinkoje, išryškėja ĮSA svarba įmonėse. Ji siejama su taupesniu, atsakingesniu
išteklių naudojimu, o tai turi įtakos pačios aplinkos sąlygų gerinimui. Analizuojant įvairius mokslinius
šaltinius pastebėta, kad daugelis ĮSA pirmiausiai nagrinėja iš įmonės pusės, tai yra, kokią tai naudą
suteikia jos rodikliams ir įvaizdţiui. Tačiau maţai autorių nagrinėja ĮSA efektyvumą ir poveikį
aplinkai ir visuomenei, tai yra darniam vystymuisi. Straipsnyje analizuojama problema – ar ĮSA yra
efektyvus darnaus vystymosi įrankis.
Straipsnio objektas: ĮSA – efektyvi darnaus vystymosi priemonė. Straipsnio tikslas: ištirti
ar ĮSA yra efektyvi darnaus vystymosi priemonė.
Straipsnio uţdaviniai:
 išanalizuoti įmonių socialinės atsakomybės svarbą darnaus vystymosi kontekste;
 palyginti įmonių socialinės atsakomybės ir darnaus vystymosi rodiklius;
Straipsnio metodai: darbui atlikti buvo naudojama uţsienio ir Lietuvos mokslinių literatūros
šaltinių analizė, informacijos sisteminimas bei apibendrinimas.
ĮSA ir darnus vystymasis
Riboti ištekliai, kurie yra panaudojami, grįţta į aplinką kaip atliekos. Su tuo yra susijęs
nepaliaujamas gamtinių išteklių maţėjimas, aplinkos kokybės prastėjimas, todėl tai skatina pereiti prie
atsakingo vartojimo, investavimo į efektyvesnes technologijas bei socialiai atsakingo valdymo. Taigi
visuomenėje vis populiarėja darnios gyvensenos propagavimas, „destruktyvi praktika turi pasikeisti ir
verslui būtina persiorientuoti į socialiai atsakingą verslą― (Čiegis, Norkutė, 2012). Darnus vystymasis
oficialiai apibrėţiamas, kaip vystymasis, kuris tenkina dabartinius visuomenės poreikius, nemaţinant
ateinančių kartų galimybių tenkinti savus poreikius1.
Darnaus vystymosi koncepcija apima tris dimensijas: ekonomiką, aplinką ir visuomenę. O ĮSA
esmė yra trijų aspektų suderinimas versle: ekonominio, socialinio ir aplinkosaugos. Kaip matome
darnus vystymasis ir ĮSA apima tas pačias sritis. Bernatonytė, Vilkė ir Keizerienė (2009) ĮSA
apibrėţia, kaip dinamišką procesą, kuriame įmonės nuolatos kinta, tobulėja, taip prisidėdamos prie
darnaus vystymosi. Valstybės politinės nuostatos, darnaus vystymo strategijų ruošimas, valstybės
reguliavimo priemonės nėra pajėgios įgyvendinti darnaus vystymosi principų, todėl tam buvo
pajungtas ir verslas, kuris turi uţtektinai technikos ir ekonominių ţinių, kurių reikia sėkmingam
ekologiniam ir socialiniam verslo pertvarkymui (Simanavičienė, Kovaliov ir Šubonytė, (2011)).
Efektyviai ir tinkamai valdomos įmonės yra svarbus pagrindas darniam vystymuisi. Valstybė turėtų
dėti vis didesnes pastangas, kad verslas būtų plėtojamas darniai bei stengtis, kad labiau įsitrauktų į
visuomenės raidos procesus (Melnikas, 2007). Lietuvoje teisinės prielaidos plėtotis ĮSA atsirado
stojimo į ES laikotarpiu, ir 2003 m. buvo patvirtinta Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, kurioje
minima, kad darnus vystymasis neįmanomas be visuomenės dalyvavimo, todėl yra būtina uţtikrinti
tinkamą aplinką ĮSA plėtrai. Vienu iš pagrindinių šios strategijos įgyvendinimo principų yra laikoma
įmonių ir socialinių partnerių dalyvavimas, kuris siekia sustiprinti ĮSA dėl darnaus vartojimo ir
gamybos. Taip pat prie bendrųjų ekonomikos darnaus vystymosi uţdavinių priskirta ĮSA iniciatyvos
didinimas. Verta paminėti, kad Vyriausybė į savo 2012-2016 m. programą įtraukė ĮSA klausimus, ir 8
punkte mini, kad atsakingas verslas, yra esminė darnios plėtros sąlyga. Astromskienė ir Adamonienė
1

Gro Harlem Brundtland ataskaita ―Mūsų bendra ateitis‖(1987).
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(2009) teigia, jog Vadovų Tarybos Komisija pripaţino, kad ĮSA gali tekti pagrindinis vaidmuo
uţtikrinant darnų vystymąsi. Taigi nors nėra konkretaus ĮSA apibrėţimo, tačiau suvokiama, kad
atsakingas verslas yra įmonių indelis į darnų vystymąsi, kadangi abiejų ideologijos yra susijusios:
ekonomikos augimas, socialinis vystymasis ir aplinkosauga. Darnus vystymasis gali būti pasiektas, jei
ţmonės, organizacijos, įmonės ir institucijos išmoks prisiimti atsakomybę.
ĮSA ir darnaus vystymosi rodyklių sulyginimas
ĮSA yra naudojama, kaip priemonė, siekiant darnaus vystymosi įmonių lygmenyje. Tačiau nėra
ţinoma, ar jos skatinimas padeda efektyviam darniam vystymuisi. Todėl siekiant išsiaiškinti tai,
atliksime vieno iš darnaus vystymosi rodiklių, tai yra aplinkos būklės rodiklio, ir ĮSA įmonių
skaičiaus šalyje palygimą. Šiuo metu Lietuvoje pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
duomenis Nacionaliniam atsakingo verslo tinklui priklauso 130 įmonių ir organizacijų. Tačiau ne
visos šio tinklo narės priklauso Global Compact, daţniausiai dėl to, kad jos yra maţos arba jos yra
uţsienio įmonės, kurių narystė įskaitoma korporatyviniu lygiu. O pagal Global Compact informaciją,
šiuo metu jam priklauso 87 Lietuvos organizacijos. Įmonių įsidiegusių ĮSA palyginimui su Lietuva
pasirinkome Lenkiją. Pagal Global Compact duomenis, Lenkijoje jų yra 73. Ţemiau esančiame
grafike matome, kad įmonių skaičiaus prisijungusių prie Global Compact dinamiką Lietuvoje ir
Lenkijoje. Taigi abejuose šalyse jų yra panašiai, tačiau dėl skirtingų valstybių dydţių Lenkijoje
santykinai nėra daug todėl galime daryti išvadą, kad Lenkijoje ĮSA nėra tokia populiari kaip Lietuvoje
ir jų skaičius auga sparčiau, galbūt dėl to, kad mūsų valstybėje ĮSA yra labiau skatinama. Nuo 2010
m. prisijungiančių įmonių skaičius auga pastoviai abejose šalyse. Pastaraisiais metais Lietuvoje
prisijungiančių narių skaičius išaugo trigubai palyginus su 2010 m.
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Šaltinis: sudaryta autoriaus remiantis http://www.unglobalcompact.org/participants/search
1 pav. Įmonių priklausančių Global Compact skaičius

Lyginant Lietuvos ir Lenkijos darnaus vystymosi rodiklius, pasirinktas šiltnamio efektą
sukeliančių dujų emisijos (ŠD) rodiklis. Kaip matome iš pateikto grafiko ŠD kiekis Lietuvoje yra
ţymiai maţesnis, tačiau stebint jų dinamiką, abejose šalyse iki 2007 m. išmetamų dujų kiekis augo, o
nuo 2007 m. iki 2009 m. maţėjo, reikėtų pastebėti, kad tuo laikotarpiu taip pat padidėjo
prisijungiančių prie Global Compact organizacijų skaičius. 2010 m. jų kiekis padidėjo, Lenkijoje tai
vyko sparčiau, tačiau tai galėjo sąlygoti ekonomikos atsigavimas po krizės, taip pat per 2009-2010
metus Global Compact narių skaičius Lietuvoje padidėjo tik dviem nariais, o Lenkijoje vienu nariu.
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Šaltinis: sudaryta autoriaus pagal http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sdi/indicators/theme6
2 pav. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos, tūkst. tonų
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Taigi palyginus ŠD kiekius bei narių prisijungusių prie Global Compact skaičių ir prisijungimo
dinamiką Lietuvoje ir Lenkijoje galime daryti išvadą, kad sparčiau augant jos narių skaičiui, taip pat
maţėja ŠD kiekis, todėl galime teigti, kad ĮSA yra efektyvi priemonė siekiant darnaus vystymosi
rodiklių gerinimo.
Išvados
Augant veiklai, auga neigiamas poveikis gamtai ir šiam poveikiui sumaţinti pasitelktas darnus vystymasis, kurio
ideologijos sutampa su ĮSA aspektais: ekonominiais, socialiniais ir aplinkosaugos. Lietuvos darnaus vystymosi strategijoje,
ĮSA sklaida yra darnaus vystymosi priemonė, kurios dėka, darnus vystymasis vykdomas įmonių lygmenyje.
Palyginus Lietuvos ir Lenkijos įmonių įsidiegusių ĮSA skaičių, taip pat ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos
kiekius, pastebėjome, kad kiekvienais metais oro taršos rodiklis yra maţesnis, o SA įmonių skaičius taip pat auga. Todėl
galime daryti išvadą, kad ĮSA yra efektyvi priemonė siekiant darnaus vystymosi įmonių lygmenyje.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – INSTRUMENT FOR EFFICIENT SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
Summary

Environmental problems motivate to be responsible consumer – sustainable life style. When economics grows
together grows and negative effects on the environment, so trying to reduce it, sustainable development is pursued. It
includes three dimensions: economy, environment and society. The CSR involves those three dimensions too. Therefore it
is comprehended that CSR is the input of corporates into sustainable development. The CSR is the instrument of
sustainable development.
In order to understanding if the CRS is efficient sustainable development instrument we compered the number of
participants in Global compact of Lithuania and Poland, and the Greenhouse gas emissions too. The dynamics of those two
indexes showed that the greenhouse gas emissions quantity is declining and the number of participants in Global compact
is increasing every year. So we can state that it CSR is quite efficient instrument to insure sustainable development.
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Loreta Tautkutė
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VERTĖ VARTOTOJUI SAMPRATA
Moksliniuose tyrimuose vyrauja skirtingi poţiūriai į vertę vartotojui, ko pasekoje vertės
sąvoka skirtinguose moksliniuose straipsniuose yra apibrėţiama įvairiai. Šiuo metu daug dėmesio yra
skiriama moksliniams tyrimams vertės vartotojui kontekste. Nepaisant didėjančio susidomėjimo
vertės vartotojui kūrimu ir teikimu, mokslinėje literatūroje sunku surasti vieningą vertės vartotojui
sampratą. Dėl to kyla poreikis tiksliau bei plačiau apţvelgti vertę vartotojui. Vertės vartotojui
analizavimas padėtų išplėsti turimą poţiūrį apie vertę.
Tikslas – naudojantis moksline literatūra išanalizuoti vertės vartotojams sampratą ir
susisteminti bei palyginti skirtingų autorių poţiūrius į vertę vartotojui.
Vertės vartotojui sampratos analizė
Mokslinių tyrimų įtaka atsispindi įvairiuose vertės vartotojui sąvokose ir jų naudojime
literatūroje. Spiteri ir Dion (2004) bei Woodruff (1997) mano, kad terminai tokie, kaip naudingumas,
vertingumas, nauda ir kokybė yra naudojami apibrėţti vertę vartotojui, nors šie terminai patys nėra
aiškiai apibrėţiami. Dauguma išskirtų vertės vartotojui apibrėţimų turi bendra tai, kad vertė vartotojui
yra suvokiama teoriniame lygmenyje, kuri atsiţvelgia į tiekėjo produktus ir paslaugas iš vartotojo
perspektyvos. Be to, kaip Ulaga (2003) ir Huber, Herrmann bei Morgan (2001) teigia, vertė vartotojui
subjektyvi ir sudaryta iš kelių vertės komponentų.
Vertė vartotojui pagal Gale (1994) ir pagal Pechlaner, Smeral ir Matzler (2002) suvokiama
kaip naudingumas lyginant su konkurentais. Dauguma autorių tokių kaip Christopher (1996),
Pechlaner. Smeral ir Matzler (2002) bei Setijono ir Dahlgaard (2007) vertę vartotojui apibūdina kaip
naudą, viršijančią patiriamus kaštus. Graf ir Maas (2008) bei Woodruff (1997) vertę vartotojui dar
apibrėţia kaip vartotojų tikslų išpildymą.
Kaip teigia Naumann (1995), vertės vartotojui koncepcija atsirado kaip verslo problemą
apibūdinantis aspektas. Šio autoriaus teigimu įmonės, kurios pateikia didesnę vertę vartotojui nei
konkurentai, auga ir klesti. Įmonės, kurios pateikia maţesnę vertę vartotojui yra „suvytusios ir
mirštančios―. Todėl, kaip teigia Naumann (1995), vertė vartotojui suvokiama ir valdoma kaip
dominuojantis strateginis klausimas. Šis autorius išskiria keturis pagrindinius vertės vartotojui
komponentus: produkto kokybė, paslaugos kokybė, kaina, įvaizdis. Šie komponentai formuoja
vartotojo suvokiamą vertę ir tai yra ypač svarbu naujiems vartotojams. Šioje aukštos konkurencijos
verslo aplinkoje vartotojas palygina konkurencinių pasiūlymų suvokiamą vertę, o laimėtoja vartotojo
„piniginės― kovoje yra ta įmonė, kuri pasiūlo geriausią vertę iš vartotojo perspektyvos.
Graf ir Maas (2008) savo tyrimuose pateikia vertės vartotojui modelį, kuriame yra išskiriamos
dvi kategorijos – vartotojo suvokiama ir norima vertė. Vartotojo suvokiamą vertę Zeithaml (1988) ir
Gale (1994) apibrėţiama kaip santykį tarp naudos ir išlaidų su konkrečios veiklos charakteristikos
dėmesiu produktui ar paslaugai.
Pagal Holbrook (1994) ir Woodruff (1997) vartotojo norima vertė yra konceptualizuota kaip
vertės vartotojui sistemos dalis. Nicholls (1990) teigia, jog vertė praktiškai verčiama į sąsaja su
vartotoju – vertė turi būti suvokiama. Reikia tinkamai suvokti vertę vartotojui, norint įmonėms
pritraukti naujus vartotojus ir pasiekti konkurencinę sėkmę. Šia prasme būti konkurencinga įmone
teikiant vertę vartotojui, iš tikrųjų, yra būdas tobulėti. Kitas vertės vartotojui aspektas pagal Nicholls
(1990) yra aiškus išskirtinis ryšys su vartotoju. Organizacija gali teikti vertę vartotojui įvairiais
būdais, kurie yra galimi tik suteikiant didţiausią reikšmę kokybei. Ji apima inovacijas, lankstumą,
gebėjimą reaguoti – kiekvienas aspektas daro geriausiai, ką gali daryti.
Pagal Nicholls (1990), vertė reiškia veiksmingumo ir efektyvumo optimizavimą. Sąveikos ir
kaitos koncepcija yra dar labiau patobulinama įtraukiant į pateikiamą vertę vartotojui
konkurencingumą. Vienos įmonės gali būti labiau konkurencingos, didinančios efektyvumą, kad
papildoma nauda būtų pridedama be papildomų kaštų – didinant vertę. Kita vertus, galima naudoti
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didesnį veiksmingumą, siekiant sumaţinti kaštus ir padidinti pelną, teikiant tokią pačią naudą –
sėkmingai konkuruoti teikiant vertę.
Kaip teigia Pechlaner, Smeral ir Matzler (2002), produkto ar paslaugos vertė išplaukia iš
suvokiamų materialių ir nematerialių mainų kaštų (suvokiama kaina) kaip suvokiamos materialios ir
nematerialios naudos santykis (suvokiama kokybė). Iš vartotojų perspektyvos pateikiama konkurentų
vertė yra taip pat svarbi ir į ją turi būti atsiţvelgiama nustatant vertę vartotojui. 1 paveiksle yra
pateikiami veiksniai įtakojantys suvokiamą vertę.

1 pav. Veiksniai įtakojantys suvokiamą vertę pagal Pechlaner, Smeral ir Matzler (2002)

Pechlaner, Smeral ir Matzler (2002) teigia, kad vertė vartotojui sukuriama, kai suvokiama
produkto ar paslaugos nauda viršija numatomus kaštus, o geresnė vertė vartotojui yra pasiekiama,
kada siūloma vertė vartotojui yra geresnė nei konkurentų. Apibendrinant Pechlaner, Smeral ir Matzler
(2002) teiginius, galima teigti, kad suvokiamos vertės vartotojui lygis priklauso nuo to kaip
įvertinama suvokiama kokybė, kaina bei kaip yra suprantama konkurentų siūloma kokybė ir kaina.
Pagal plėtojamus vartotojų pasitenkinimo tyrimus, suvokiamos kokybės ir kainos lygis priklauso nuo
vartotojų lūkesčių. Remiantis šia koncepcija vertė vartotojui gali būti vertinama kaip subjektyvi ir
situacinė.
Tokie autoriai kaip Zeithaml (1988), Teas ir Agarwal (2000) ir Ralston (2003) išskyrė vidinius
ir išorinius rodiklius vartotojo suvokiamos vertės koncepcijoje. Vidiniai rodikliai, pavyzdţiui, yra
produkto kokybė, kuri yra dalis produkto. Taigi vidiniai rodikliai gali būti keičiami, kai produktas yra
modifikuojamas. Išoriniai rodikliai, kaip kaina, prekės pavadinimas, reklamos lygis ar kilmės šalis,
yra susiję su produktu, bet nėra neatskiriami nuo pačio produkto ir laikui bėgant gali kisti.
Daugelis mokslininkų išplėtė vertės vartotojui koncepcijas įtraukdami produkto ir paslaugų
savybes, santykius, procesus ir rizikos komponentus orientuodamiesi į santykius. Šiame kontekste
reikšmingas vartotojo suvokiamos vertės stiprinimas, kuris yra papildomas tam tikromis savybėmis.
Dauguma autorių mano, kad santykiai tarp vartotojo ir įmonės turi didelę įtaką vartotojo suvokiamai
vertei.
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Išvados
Atlikus mokslinės literatūros analizę apie vertę vartotojui ir palyginus skirtingų autorių poţiūrius, galima teigti,
kad vyrauja tiek siauros, tiek plačiai plėtojamos vertės vartotojui sąvokos. Dauguma mokslinių tyrimų susitelkia į vertės
vartotojui koncepciją, kaip į produkto ar paslaugos naudos ir kaštų santykį, atsiţvelgdami į produkto ar paslaugos kainą
bei savybes. Formuojant suvokiamą vertę vartotojui, autorių nuomonės skiriasi nurodant kokie aspektai turi būti įtraukti.
Dauguma autorių mano, kad santykiai tarp vartotojo ir įmonės turi didelę įtaką vartotojo suvokiamai vertei. Skirtingų
vertės vartotojui tyrimų analizė parodė, kad vertė vartotojui yra savotiškai unikali ir nepriklausoma mokslinių tyrimų sritis,
kurią nagrinėjant yra prisidedama prie geresnio vartotojo poreikių supratimo, sprendimų ir elgsenos, kaip geriau ir tiksliau
priimti atitinkamus valdymo sprendimus. Vertė vartotojui yra plėtojama keliomis skirtingomis tyrimų sritimis, kur
dėmesys yra skiriamas atskiriems vertės vartotojui aspektams. Daugiau yra nagrinėjama atsiţvelgiant į santykius, prekės
ţenklo svarbą ar į galimą riziką.
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THE CONCEPTION OF CUSTOMER VALUE
Summary
This article examines the scientific literature on customer value theme. Discussed by different authors presented
the concept of customer value. Customer value is considered central to competitive advantage and long-term success of
business organizations. This article is useful for the organization of value creation model. Customer value is perceived by
the customer between the perceived benefit and the perceived costs/prices of a destination compared to its competitors.
Discusses both the narrow and broad customer value concepts. More article examines the perceived value and its
influencing factors.
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MOBILIOJO RYŠIO OPERATORIŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ VERTĖS
VARTOTOJUI KŪRIMAS
Didėjant konkurencijai tarp įmonių, sparčiai besiplėtojant technologinėms inovacijoms ir
augant vartotojų išprusimui produkto atţvilgiu, aukštesnės vertės vartotojui kūrimas tampa įmonės
konkurenciniu pranašumu. „Vertės kūrimas - svarbiausia koncepcija verslo valdymo ir organizavimo
literatūroje tiek tyrimo mikrolygio (individas ir grupė), tiek makrolygio (organizavimo teorija ir
strateginis valdymas) mastu― (Lepak ir kt., 2007, p. 180). Pastebėtina, jog mobiliojo ryšio
paslaugomis naudojasi didelė dalis Lietuvos gyventojų, šių paslaugų svarba vartotojams itin aukšta,
tačiau pastebimas mokslinių tyrimų, atskleidţiančių, kaip vartotojai suvokia mobiliojo ryšio
operatorių teikiamų paslaugų vertę, trūkumas. Paţymėtina, jog vartotojas iš pateiktų pasiūlymų
gausos įprastinai išsirenka tą, kuris, jo nuomone, suteiks pageidaujamą vertę. Atsiţvelgus į šiuos
faktorius, tampa aktualu ištirti, kokie veiksniai labiausiai kuria vertę mobiliojo ryšio paslaugų
vartotojams.
Straipsnio objektas – mobiliojo ryšio operatorių teikiamų paslaugų vertę kuriantys veiksniai
Lietuvoje.
Straipsnio tikslas – atskleidus vertės vartotojui konceptualiąją esmę, identifikuoti suvokiamą
mobiliojo ryšio operatorių teikiamų paslaugų vertę vartotojui kuriančius svarbiausius veiksnius
Lietuvoje.
Straipsnio tikslui pasiekti buvo iškelti šie uţdaviniai:
1. Atskleisti vertės vartotojui konceptualiąją esmę;
2. Išskirti veiksnius, lemiančius mobiliojo ryšio operatorių pasirinkimą tarp vartotojų;
3. Atskleisti mobiliojo ryšio paslaugų vertę vartotojui didinančius sprendimus.
Darbo metodai: Atliekant teorines studijas, naudotasi mokslinės literatūros palyginamosios
analizės bei sisteminimo metodais. Empiriniam tyrimui taikytas kiekybinis tyrimo metodas - anketa.
Duomenų apdorojimui naudoti kokybiniai – analizės ir sintezės – duomenų apdorojimo metodai.
Vertės vartotojui konceptualioji esmė
Vertė vartotojui – tai bendrosios vertės sudedamoji dalis, pastarosios kitos dimensijos yra:
vertė tiekėjams, darbuotojams ir akcininkams. C. Bowman, V. Ambrosini (2009) teigimu, vartotojas
siekia optimizuoti vartojamosios vertės, įsigytos uţ sumokėtą mainomąją vertę, santykį, t.y., vartotojo
tikslas - optimizuoti naudą santykyje su išlaidomis, nes vartotojas gauna naudą, tačiau patiria išlaidų.
R. Kuvykaitės (2001) nuomone, vartotojas bus patenkintas pirkiniu, jei prekės privalumai sutaps su jo
lūkesčiais. 1 lentelėje pateikiamos skirtingų mokslininkų suformuotos vertės vartotojui sampratos.
Kaip matyti 1 lentelėje, E. W. Anderson, M. W. Suliwann (1993), G. T. Yanamoto (2001), R.
Vaitkienė, V. Pilibaitytė (2008) vertę vartotojui suvokia kaip skirtumą tarp produkto teikiamų naudų
ir vartotojo patiriamų sąnaudų, tiesa, G. T. Yanamoto (2001) pateiktoje sampratoje akcentuojama
bendroji vertė, gi E. W. Anderson, M. W. Suliwann (1993) tarp vartotojų patiriamų sąnaudų pabrėţia
tik pinigines sąnaudas – kainą, kurią turi sumokėti uţ produktą vartotojas. A. Dovalienė (2005) vertę
vartotojui suvokia kaip prekės įsigijimo sąnaudas, tuo tarpu E. Naumann (1999) ją apibūdina per 4
dedamąsias, P. Doyle (2009) pabrėţia, jog vartotojas pateikia produkto vertinimą pagal gebėjimą
tenkinti jo poreikius, M. Lindman ir kt. (2012) poţiūriu, vertė vartotojui atsiskleidţia per produkto
pirkimo ir vartojimo patirtį. Apibendrinus mokslininkų pateiktas vertės vartotojui sampratas,
konstatuojama, jog vertė vartotojui – tai skirtumas tarp produkto teikiamų naudų ir patiriamų sąnaudų,
įsigyjant produktą, įvertinant produkto gebėjimą patenkinti poreikius jo naudojimo metu.
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1 lentelė. Vertės vartotojui koncepsija

Autorius

Vertės vartotojui samprata

E. W. Anderson, M. W. Suliwann
(1993)
E. Naumann (1999)

Skirtumas, atsirandantis tarp produkto teikiamų naudų ir kainos, sumokėtos uţ
produktą.
Vertę vartotojui galima apibūdinti kaip 4 dedamąsias dalis: prekės kokybę,
suteikiamų paslaugų kokybę, kainą ir įvaizdį.
Bendros vertės ir bendrų sąnaudų skirtumas. Bendrą vertę sudaro: produkto
vertė, paslaugos vertė, asmeninė vertė, įvaizdţio vertė, gi vartotojų patiriamos
sąnaudos susideda iš: piniginių, laiko, fizinių bei energijos pastangų.
Vartotojo prekės įsigijimo sąnaudos, kurios gali būti piniginės, emocinės, laiko,
rizikos ir kt.
Santykis tarp iš produkto gaunamos apčiuopiamos ir neapčiuopiamos naudos bei
vartotojo patiriamų piniginių bei nepiniginių sąnaudų, įsigyjant produktą.
Vartotojo įvertinimas produkto ar paslaugos gebėjimo patenkinti poreikius.
Vertė, atsiskleidţianti per produkto pirkimo ir naudojimo patirtį.

G. T. Yanamoto (2001)
A. Dovalienė (2005)
R. Vaitkienė, V. Pilibaitytė (2008)
P. Doyle (2009)
M. Lindman ir kt. (2012)
Šaltinis: sudaryta autoriaus.

Mobiliojo ryšio operatorių teikiamų paslaugų vertę kuriančių veiksnių tyrimas
Atliktas mobiliojo ryšio operatorių teikiamų paslaugų vertę kuriančių veiksnių Lietuvoje
tyrimas. Tyrime buvo naudojamas kiekybinis metodas – anketinė apklausa. Apklausos metu pateikti
kombinuoti klausimai, taikytas atsitiktinės imties metodas. Anketinė apklausa buvo patalpinta
internetiniame puslapyje www.apklausa.lt, o platinama per socialinį tinklapį „Facebook― ir „Skype―.
Iš viso apklausoje dalyvavo 51 respondentas: moterys sudarė 76,5%, vyrai – 23,5%.
Paţymėtina, jog visi apklausoje dalyvavę asmenys naudojosi mobiliojo ryšio operatorių
paslaugomis, kas patvirtino šių paslaugų svarbą vartotojams. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog
pagrindinės prieţastys, lemiančios konkretaus mobiliojo ryšio operatoriaus pasirinkimą, - kaina
(68,63% respondentų pasirinko tarp keletos galimų variantų) bei draugų ir artimųjų rekomendacijos
(60,78% respondentų). Taip pat apklaustiesiems buvo svarbi taikoma nuolaidų sistema (52,20%) bei
teikiamų paslaugų kokybė (27,45% respondentų). Tuo tarpu naujovių pasiūlymai, skiriamas dėmesys
vartotojui, reklama, profesionalus aptarnavimas bei platus paslaugų respondentams pasirodė ne tokios
svarbios prieţastys, renkantis konkretų mobiliojo ryšio operatorių.
Toliau siekta išsiaiškinti, dėl kokių prieţasčių respondentai keistų mobiliojo ryšio operatorių.
Tyrimo rezultatai pavaizduoti 1 paveiksle.
Mažesnės kainos

30.00%

Didesnių nuolaidų

28,60

Platesnio paslaugų asortimento

25.00%

Geresnės teikiamų paslaugų kokybės

20.00%

16,70

Profesionalesnio aptarnavimo

14,30
15.00%

Didesnio dėmesio skyrimo vartotojui

11,10
10.00%

7,90

5,606,30

6,30
3,20

5.00%

Galimybės pirmiausiai išbandyti
naujoves
Nekeisčiau

0.00%
Kita

Šaltinis: http://apklausa.lt/f/mobiliojo-rysio-operatoriu-teikiamu-paslaugu-vertes-vartotojui-kurimas
awd9yz6/answers.html .
1 pav. Prieţastys, dėl kurių respondentai keistų savo mobiliojo ryšio operatorių
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Tyrimo rezultatai atskleidė, kad 28,6 % apklaustųjų pakeistų savo mobiliojo ryšio operatorių
dėl maţesnės kainos, 16,7 % - dėl geresnės teikiamų paslaugų kokybės, 14,3 % - didesnių nuolaidų,
7,9 % - platesnio paslaugų pasirinkimo, tuo tarpu didesnis dėmesio skyrimas vartotojui, galimybė
pirmiausiai išbandyti naujoves ir profesionalesnis aptarnavimas respondentams atrodo maţiau
reikšmingi. Paţymėtina, jog kiek daugiau nei dešimtadalis respondentų nekeistų savo operatoriaus.
Galiausiai apklausoje paklausta, kaip respondentai siūlytų savo mobiliojo ryšio operatoriui
didinti vertę vartotojui (atviras klausimas). Tyrimo rezultatai teikia pagrindą manyti, jog mobiliojo
ryšio operatoriai galėtų didinti kuriamą vertę vartotojui, siūlydami daugiau akcijų bei nuolaidų,
maţindami kainą. Paţymėtina, kad skiriamas atidesnis dėmesys, individualūs pasiūlymai vartotojui,
ryšio kokybės ir didesnių privilegijų suteikimas lojaliems vartotojams taip pat padidintų vartotojų
suvokiamą mobiliojo ryšio operatorių teikiamų paslaugų vertę.
Išvados
Konstatuotina, jog vertė vartotojui – tai skirtumas tarp produkto teikiamų naudų ir patiriamų sąnaudų, įsigyjant
produktą, įvertinant produkto gebėjimą patenkinti poreikius jo naudojimo metu.
Nustatyta, jog pagrindinės prieţastys, lemiančios konkretaus mobiliojo ryšio operatoriaus pasirinkimą Lietuvoje
yra teikiamų paslaugų kaina, draugų ir artimųjų rekomendacijos, nuolaidų sistema bei teikiamų paslaugų kokybė.
Atskleista, kad mobiliojo ryšio paslaugų vertę vartotojui didinančiais sprendimais laikytini: akcijų ir nuolaidų
taikymas, maţinant paslaugų kainą, didesnis dėmesys vartotojui, individualių pasiūlymų teikimas, ryšio kokybės
uţtikrinimas ir lojalių vartotojų skatinimas.
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1.

CUSTOMER PERCEIVED VALUE CREATION: SERVICES PROVIDED BY MOBILE NETWORK
OPERATORS
Summary
Recently customer value creation has become one of the most important company's competitive advantages. The
purpose of this artircle is to disclose the concept of consumer value and identify what factors increase the value of services
provided by mobile network operators in Lithuania to consumers. It was identified that consumer perceived value could be
understood as the ratio between the benefits received by consumer and consumer expenditure for purchasing the product.
The results of the research showed that cost and quality of services, recommendations of relatives and friends have
significant influence on consumer perceived value. In addition to this, greater attention to consumers, individual offers,
connection quality assurance and promotion of loyal consumers would also increase consumer perceived value.
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Antanas Šimkus
Kauno technologijos universitetas

INFLIACIJOS LYGIO ANALIZĖ EUROPOS SĄJUNGOS ŠALYSE
Infliacija bei jos kitimas yra viena iš svarbiausių ir aktualiausių šiuolaikinės ekonomikos
problemų. Piniginio vieneto perkamosios galios smukimas, pasireiškiantis ilgalaikiu vidutinio
bendrojo kainų lygio kilimu yra vadinamas infliacija. Nuo šio rodiklio dydţio priklauso tiek
konkrečios šalies ekonominė situacija, tiek ir kiekvieno visuomenės nario finansinės galimybės įsigyti
prekes ir paslaugas (Snieška ir kt., 2005). Norint geriau suvokti, dėl ko kinta kainų lygis, būtina
išanalizuoti jį lemiančius veiksnius. Infliaciją gali sukelti įvairios prieţastys, kurios būna ne tik
vidinės, bet ir išorinės: pasaulio rinkos svyravimai, globalizacija, informacinės visuomenės plėtra,
deficitiniai valstybių biudţetai, pinigų apyvartos ypatybės, įvairūs politiniai pasikeitimai. Todėl
analizuoti infliacijos pokyčius ES šalyse yra svarbu, siekiant išsiaiškinti pasikeitimų prieţastis bei
galimas jų pasekmes Lietuvai. Darbo tikslas – išanalizuoti infliacijos kaitą ES šalyse. Tyrimo
objektas – ES šalių infliacijos lygis. Tyrimo metodai – palyginamoji statistinių duomenų analizė ir
apibendrinimas, grafinė analizė.
Infliacijos samprata. Šiuolaikinėje ekonomikoje prekių kainų svyravimai yra nuolatinis
reiškinys. Daţnai vienų prekių kainos kyla, kitų – krenta, o bendras kainų lygis išlieka stabilus.
Infliacija yra nustatoma, kai kyla bendras prekių ir paslaugų kainų lygis. Siekiant aiškiau suprasti
infliacijos, kaip reiškinio, mastą arba intensyvumą, tikslinga ją skirstyti į tris rūšis: šliauţiančiąją,
šuoliuojančiąją ir hiperinfliaciją. Šliauţiančioji infliacija pasireiškia, kai kainos kyla lėtai (1-3 proc.
per metus), bet nuolat. Šiuo atveju pinigų perkamoji galia iš esmės nepakinta. Šuoliuojančiosios
infliacijos atveju kainos kyla gana staigiai, šuoliškai (25-30 proc. per metus). Hiperinfliacijai yra
būdingas ypač didelis tempas – virš 50 proc. per mėnesį (Snieška ir kt., 2005). Remiantis Europos
Komisijos interneto tinklapio duomenimis (2010), galima teigti, kad didelės infliacijos poveikis
visuomenei yra reikšmingas, todėl labai svarbu veiksmingai kontroliuoti ir valdyti infliaciją. Todėl,
norint teikti lyginamus duomenis, būtina taikyti vieningus infliacijos vertinimo būdus, naudoti
suderintus apibrėţimus ir bendrus metodus. Infliacijos vertinimas turi būti aktualus ekonominės
politikos formavimui, o pasirinktas indeksas yra svarbus ES piliečiams, nes atspindi ilgalaikius kainų
pokyčius, kuriuos tiek pardavėjai, tiek ir vartotojai patiria kasdieniame gyvenime. Svarbu pabrėţti,
jog infliacijos pokyčiai yra priklausomi ir nuo šalies ekonominės būklės (ekonominių ciklų). Todėl
analizei pasirinktas 2008-2012 metų laikotarpis, kuriuo Europos valstybėse buvo galima analizuoti
infliacijos pokyčius skirtingų ekonomikos ciklų kontekste: 2008 m. – ekonominis pakilimas, 20092010 m. – ekonominis nuosmukis (krizė), o nuo 2011 m. – pokrizinis laikotarpis. Europos Sąjungoje
infliacija matuojama taikant suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI). Ţodis „suderintas― reiškia, kad
ES valstybės narės taiko tą pačią metodologiją indekso apskaičiavimui. ES SVKI (angl. HICP index)
indeksas uţtikrina galimybę lyginti atskirų valstybių rezultatus. Kad SVKI būtų aktualus, jis turi kiek
įmanoma tiksliau įvertinti vartotojų elgseną, būdingą namų ūkiams kasdieniame gyvenime. Todėl
valstybių narių nacionalinės statistikos tarnybos sukomplektuoja prekių ir paslaugų „krepšelį―,
atspindintį tos šalies visų tipų namų ūkių lyginamąjį vartojimo modelį. Krepšelis apima daţno
vartojimo prekių ir paslaugų, kaip kad nuoma, maistas, drabuţiai ir plaukų kirpimas, kainas, taip pat
retesnių, bet pasikartojančių pirkinių, kaip, pavyzdţiui, draudimo įmokų, automobilio ir namų
remontas ir prieţiūra, kainas.
Infliacija ES šalyse. Analizėje naudojami Europos statistikos agentūros „Eurostat― teikiami
duomenys apie infliacijos lygį (HICP index) Europos Sąjungos šalyse narėse 2008-2012 metų
laikotarpiu (Infliacija ES, 2013). Kadangi šios informacijos grafinis vaizdavimas būtų sudėtingas dėl
didelio skaičiaus valstybių, 1 lentelėje pateikiami duomenys apie infliacijos lygį Europos Sąjungos
šalyse bei vidutinė ES infliacija 2008-2012 metais.
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Kaip matome iš lentelės, daugumoje ES šalių didţiausias infliacijos lygis buvo uţfiksuotas
2008 m., išskyrus Graikiją (2010 m.), Austriją, Jungtinę Karalystę, Portugaliją, Slovakiją (2011 m.),
bei Nyderlandus (2012 m.). 2008 m. maţiausia infliacija ES buvo uţfiksuota Nyderlanduose (2,2
proc.), taip pat panašus šio rodiklio lygis vyravo Vokietijoje (2,8 proc.). Didţiausias pinigų
nuvertėjimo tempas buvo Baltijos šalyse, kurios plačiau analizuojamos kitame darbo poskyryje bei
Bulgarijoje. 2009 m. situacija gana ţymiai pasikeitė – visose ES šalyse infliacijos lygis sumaţėjo.
Maţiausias kainų lygis uţfiksuotas buvo Airijoje (joje nustatyta 1,7 proc. defliacija – kainų lygio
maţėjimas), o didţiausias – Rumunijoje. 2010 m. infliacijos kaitos tendencijos skyrėsi. Daugiausiai
pinigai nuvertėjo Rumunijoje – net 6,1 proc., kitose valstybėse rodiklis pasikeitė ne taip ţymiai –
vyravo įvairaus dydţio (nuo 1 iki 3 proc.) infliacijos lygis (tik Graikijoje ir Vengrijoje jis siekė 4,7
proc.). 2011-aisiais beveik visose ES valstybėse infliacijos lygis padidėjo gana ryškiai – iki 2,3-4,5
proc. Galima išskirti Graikiją, kurioje infliacijos lygis sumaţėjo 1,6 proc., lyginant su praėjusiais
metais. Paskutiniais nagrinėjamais metais ryškesnių pokyčių nebuvo nustatyta, nors vyravo infliacijos
maţėjimo tendencija. Galima akcentuoti tik Jungtinės Karalystės, Rumunijos ir Graikijos infliacijos
lygį, kuris sumaţėjo labiau, nei kitų valstybių. Glaustai reziumuojant pateiktos lentelės duomenis,
galima teigti, kad ryškiausi infliacijos pokyčiai 2008-2012 metais buvo nustatyti Belgijoje, Čekijoje,
Graikijoje bei Slovėnijoje. Atlikta analizė parodė, kad didţiausias infliacijos lygis ES buvo
Rumunijoje bene visu analizuojamu laikotarpiu – infliacijos vidurkis siekė 5,8 proc., o maţiausias –
Airijoje (vidurkis – 0,6 proc.).
Infliacija Baltijos šalyse. Plačiau aptarsiu infliacijos lygį Baltijos šalyse. 1 paveiksle pateikta
Baltijos šalių infliacija 2008-2012 m.

1 pav. Infliacijos lygis Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje bei ES vidutinė infliacija, procentais

Kaip matyti iš 1 paveikslo, 2008 m. didţiausia infliacija nustatyta Latvijoje (15,3 proc.).
Tačiau nors ir Lietuvoje bei Estijoje vyravo maţesni infliacijos tempai, jie buvo daug aukštesni uţ ES
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vidutinę infliaciją (3,7 proc.). 2009-aisiais infliacija analizuojamose valstybėse gana ţymiai sumaţėjo.
Tokius pokyčius galima sieti su ekonominio nuosmukio įtaka prekių ir paslaugų kainoms. Šiuo
periodu Lietuvoje kainų augimo tempas viršijo 4 proc. (ţr. 1 pav.). 2010 m. infliacijos kitimo
tendencijos analizuojamose šalyse buvo nevienodos – Lietuvoje ir Latvijoje rodiklis ţymiai sumaţėjo,
o Estijos ir vidutinė ES infliacija neţymiai išaugo. 2011-aisiais infliacijos lygis padidėjo 1 – 2
procentais, lyginant su praėjusiais metais. O paskutiniais analizuojamais metais situacija pasikeitė
gana neţymiai – pasikeitimai neviršijo vieno procento ribų. Taigi, atlikta analizė parodė, jog Lietuvos
bei jos kaimyninių šalių infliacijos lygis 2008-2012 metais keitėsi gana nepastoviai, bei pokyčiai buvo
didesni, nei ES vidurkio kitimo tempai. Pabrėţtina, kad Latvijos infliacijos pokyčiai Baltijos šalių
kontekste buvo patys didţiausi – nuo 15,3 proc. infliacijos 2008-aisiais iki 1,2 proc. defliacijos 2010aisiais.
Analizuotus infliacijos pokyčius ES stipriai veikė ekonominis nuosmukis, prasidėjęs 2008aisiais metais ir daręs įtaką ne tik infliacijos kitimui, bet ir kitiems svarbiems ekonominiams
rodikliams bei sąlygoms. Taip pat svarbu akcentuoti ir visu laikotarpiu didėjusias energetinių išteklių,
tokių kaip elektros, naftos, dujų ir kt., kainas (Energijos išteklių kainos, 2013) bei ţaliavų kainas
(Batini, Tereanu, 2010), kurios taip pat turi įtakos prekių ir paslaugų kainų – infliacijos didėjimui.
Pabrėţtina ir Europos Centrinio banko vykdoma pinigų politika – pinigų kiekis (M1) Eurozonoje
2008-2011 metais buvo padidintas 31 procentu (Vainienė, 2012).
Išvados
Atlikta analizė parodė, kad 2008-2012 metų laikotarpiu Lietuvos bei jos kaimyninių šalių – Latvijos ir Estijos –
infliacijos lygis keitėsi gana nepastoviai, jo pokyčiai buvo didesni, nei ES infliacijos vidurkio kitimo tempai. Didţiausia
infliacija ES vyravo 2008 m., o maţiausia – 2009-2010 metų periodu. Dar galima pabrėţti, kad ekonomiškai stipresnėse
valstybėse (pavyzdţiui, Vokietijoje, Prancūzijoje) infliacijos lygis analizuojamu laikotarpiu kito ne tokiais dideliais
tempais, kaip silpnesnėse šalyse (Latvijoje, Lietuvoje, Bulgarijoje). Todėl galima teigti, kad infliacija 2008-2012 metais
paveikė visas ES šalis, tačiau ekonomiškai stipresnės valstybės sugebėjo suvaldyti kainų augimo lygį labiau, nei Lietuva ar
kitos ekonominiu poţiūriu silpnesnės šalys.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
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7.
ANALYSIS OF INFLATION RATE IN EUROPEAN UNION COUNTRIES
Summary

The analysis showed that in 2008-2012 the inflation of Lithuania, Latvia and Estonia – has changed quite
erratically. Furthermore, the changes were higher than the EU average inflation. The highest inflation in the EU prevailed
in 2008, the lowest - during the period of 2009-2010. The analysis also showed that economically stronger countries (such
as Germany, France), had smaller changes of the inflation rate during the period of 2008-2012 than economically weaker
countries (Latvia, Lithuania, Bulgaria). In addition, it is accented that inflation in 2008-2012 affected all EU countries, but
economically stronger nations have been able to control the price level more than Lithuania and other economically
weaker countries.
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PROVERŢIO INOVACIJŲ PROBLEMATIKA
Paprastai inovacija vadinamas vertės kūrimas naujais, neįprastais būdais. Tai vienas
aktualiausių nūdienios klausimų, kurio narpliojime aktyviai dalyvauja tiek verslas, tiek akademija, į
šias gretas įsijungė ir valdţios institucijos.
Pasak Europos Komisijos, „inovacija - tai gebėjimas įsisavinti naujas idėjas ir paversti jas
komerciniais produktais/paslaugomis, naudojant naujus procesus, produktus ar paslaugas, būdais,
kurie yra geresni ir greitesni nei rinkos konkurentų― [10]. Lietuvos inovacijų strategijoje taikomas
šis apibrėţimas: „Inovacija – procesas, kai naujomis idėjomis atsiliepiama į visuomeninius ir
ekonominius poreikius ir kuriami nauji produktai, paslaugos ar verslo ir organizaciniai modeliai,
kurie sėkmingai pateikiami į esamas rinkas arba geba sukurti naujas rinkas― [9].
Inovacija – tai idėjos komercializavimas, kai:
 Sukuriamas naujas ar patobulinamas jau esamas produktas;
 Įdiegiamas naujas gamybos metodas;
 Įdiegiamas naujas organizacinis valdymo modelis;
 Atrandamos naujos rinkos esamam produktui;
 Sukuriami nauji paskirstymo kanalai.
Pastarųjų dešimtmečių tyrimai įrodo, kad nors moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
yra svarbus inovacijų šaltinis, tačiau inovacijos gimsta ir vartotojų ar tiekėjų tarpe, daţnai jas
sukuria ne mokslininkai, o vadybininkai. Veiksniai, lemiantys sėkmingą inovacijos diegimą,
tiesiogiai susiję su kultūriniais ir vadybiniais gebėjimais - gebėjimais įţvelgti naujas galimybes ir
greitai prisitaikyti prie rinkos sąlygų. Inovacija gali būti tiek produktų, paslaugų ar susijusių rinkų
atnaujinimas ir plėtra, tiek naujų gamybos ar tiekimo būdų įdiegimas, tiek ir vadybos, darbo
organizavimo, darbo sąlygų ar kitų pokyčių diegimas. Inovacijos skirstomos į technologines ir
netechnologines, mokslo įtakotas (angl. technology push) ar vartotojų įtakotas (angl. market pull),
produkto, paslaugos ir proceso inovacijas, prieaugio/inkrementines/evoliucinės (angl. sustainable) ir
proverţio/radikalias (angl. disruptive). (Christensen, 1997; 2003; [10])
Prieaugio ir Proverţio inovacijos
Pagal savo pobūdį inovacijas galima skirstyti į dvi kategorijas: proverţio inovacijos
(disruptive innovation) ir prieaugio (sustainable innovation) (Christensen, 1997).
Prieaugio inovacijoms priskiriamos tokios inovacijos, kai patobulinamas esamas produktas;
patobulinama esama gamybos linija; patobulinamas firmos prekės ţenklas. Kadangi šios inovacijos
susijusios su produkto gerinimu, naujų funkcijų pridėjimu, tai daţnai didina galutinę prekės kainą.
Siekimas pastovaus vis geresnio produkto gali pranokti ne tik klientų lūkesčius, bet kainą, kurią jie
yra pasiryţę uţ tą prekę mokėti. Jos atrodo patrauklios, kadangi investicijų rizika nedidelė, o
atsiperkamumas greitas.
Proverţio inovacijos – tai tokios, kai sukuriami nauji produktai; naujos rinkos; sukuriamas
naujas verslo organizacinis modelis. Paprastai šio tipo inovacijos atpigina tam tikrą produktą,
pritaiko jį platesniam klientui ratui. Pasiūlo palengvinimą ar alternatyvą tam tikram atliekamam
darbui. Proverţio inovacijų vystymas reikalauja daugiau pinigų ir laiko investicijų, bei tam tikro
valdymo modelio, be to jos yra labiau nenuspėjamos nei prieaugio inovacijos. Proverţio inovacijos
– tai ne įvykis, o procesas, ir tam, kad naujos technologijos įtakotų ir galiausiai sudrebintų pramonę
reikia nemaţai laiko. Proverţio inovacijų kūrimas gali būti labai didelis iššūkis, ypatingai jai jos
remiasi naujais moksliniais išradimais (Christensen, 1997; Yu, Hang 2008). Tačiau tik šios
inovacijos geba kurti daug naujų darbo vietų, uţtikrinti didelį augimą, eiti paţangos priešakį ir
lydėti į klestėjimą.
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Rinkos senbuvių ir naujokų skirtumai inovacijų kūrime
Proverţio inovacijos su prieaugio inovacijomis paprastai nesuderinamos pagal organizacijų
valdymo modelį. Viena prieţasčių kodėl didelėms rinkoje įsitvirtinusioms kompanijoms labai sunku
pasiekti proverţio inovacijas yra tai, jog tai projektai, kurių dėl didelės rizikos daţnai vengia imtis
šių kompanijų vadybininkai, jie stengdamiesi ţaisti saugiai tiesiog nuţudo potencialias proverţio
idėjas.
Nors, ypač recesijos metu, investavimas į prieaugio inovacijas atrodo daug geresnis
variantas, kadangi joms reikia maţiau investicijų, jos maţiau rizikingos, ir jų atsiperkamumas yra
greitas. Deja, nors tai skamba kaip labai gera idėja, tačiau ji taip pat yra labai pavojinga. Krizė
veikia dvejopai, pradţioje tai yra kaip filtras ar reguliatorius, kuris išstumia silpnesnius ţaidėjus iš
rinkos, kuriais tampa tie, kurie nesugeba padengti išlaidų staiga sumaţėjus pajamoms. Po to, krizei
praėjus, seka tie kurie nesugeba greitai prisitaikyti prie pasikeitusių rinkos sąlygų. Daţnai, kai krizę
išgyvenusios kompanijos jau pradeda galvoti, jog mato šviesą tunelio gale, jas iš rinkos išstumia, tie
kurie atėjo su naujomis technologijomis, naujais gaminiais. [12] Tuomet, kai pirkėjų tendencijos
ima keistis, didelėms kompanijoms turinčioms senesnės technologijos brangesnį produktą varţytis
su jaunomis, energingomis ir kūrybingomis, kurių priešaky naujos technologijos, nebrangus, į
platesnį pirkėjų ratą orientuotas gaminys, pasidaro beveik nebeįmanoma.
Rinkos senbuvių (ang. incubants) ir naujokų (ang. entrants) esminis skirtumas, kuris ir
nulemia visus kompanijos procesus, yra valdymo modelis sąlygotas vadovaujančios grandies
vadybininkų savybių. Naujų inovatyvių įmonių inovacijų variklį verčia dirbti šios pagrindinės
vadovų savybės: smalsumas, jie nuolat klausinėja, tikrina aplinką (angl. questioning) ieškodami
naujų idėjų, kurias galėtų pritaikyti inovatyvioms idėjoms; pastovus aplinkos stebėjimas (angl.
observing); tinklavaika (angl. networking), gebėjimas sujungti turimus resursus, surasti tinkamus
ţmones; ekspermentavimas (angl. experimenting) bei asociavimas (angl. associating),
kūribingumas sujunginat dalykus. Tuo tarpu, dideles įsitvirtinusias rinkoje kompanijas paprastai
valdo vadybinikai, kurie pasiţymi analitiniu mąstymu, nuolatiniu procesų analizavimu (angl.
analyzing); veiklos planavimu (angl. planning); į detales orientuotu įgyvendinimu (angl. detailoriented implementing) bei drausmingu valdymu (angl. disciplined executing) (Dyer, Gregersen,
Christensen, 2011). Pastarosios savybės yra reikalingos drausmingam kompanijos valdymui, būtent
jų moko verslo mokyklose ir universitetuose, jos gali uţtikrinti pelno augimą, tačiau vien jomis
remiantis ir prie to dar prisidedant baimei rizikuoti, proverţio inovacijų tikėtis beveik neįmanoma.
Proverţio inovacijos kaip atspirties taškas
Tam, kad sukurti proverţio inovacijas rinkos senbuviai turi tris pasirinkimus: arba pakeisti
esamos organizacijos valdymo procesus ir vertybes; arba sukurti nepriklausomą organizaciją; arba
įsigyti kitą organizaciją (Lettice, Thomond, 2002). Dėmesys turi būti skirtas atskiros komandos
suformavimui, kuri turi tiesioginį ryšį su klientais. Ši komanda turi nuolat ieškoti idėjų proverţio
inovacijoms ir siekti jas įgyventdinti (Christensen, Raynor 2003; Yu, Hang, 2009; Pavie, Egal,
2010).
Iš šito galima įţvelgti dar vieną svarstytiną galimybę rinkoje įsitvirtinusioms organizacijoms
turėti naudos iš proverţio inovacijų. Tą galima pasiekti sudarius sąlygas senbuviams
bendradarbiauti su rinkos naujokais (start-up‗ais) (Yu, Hang, 2009). Leidţiant sujungti patirtį ir
resursus, su proverţio idėjomis, energija ir kūrybingumu. Šiuo atveju galima daryti prielaidą, jog
patirties ir jaunystės derinys duotų apipusės naudos.
Išvados
Proverţio inovacijos – tai paţangos rodiklis ir ekonomikos augimo garantas. Sėkmingai pritaikyti proverţio
inovacijų tyrimai padidintų naujų technologinių įmonių skaičių ir sustiprintų jų sėkmingos veiklos šansus.
Pasiekti proverţio inovacijas didelėms rinkoje įsitvirtinusioms kompanijoms galimybės yra nedidelės. Siekiant
jas padidinti, vienas iš galimų sprendinių yra bendradarbiavimo sąveikos tarp rinkos senbuvių ir naujai įkurtų
technologinių įmonių (start-up‗ų) sukūrimas.
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1.

THE MATTER OF DISRUPTIVE INNOVATION
Summary
The concept of disruptive innovation has recently received much attention from both academics and
practitioners. Disruptive Innovation Theory has created a significant impact on management practices and aroused
plenty of rich debate within academia. Disruption is a process and not a discrete event, and that it thus may take a long
time for new technologies to influence, and eventually disrupt an industry. Disruption is a process, it should strike at
different points for different firms depending on the segment in which they are operating. Disruptive innovation is a
powerful means of broadening and developing new markets and providing new functionality, which, in turn, may
disrupt existing market linkages.
The research on disruptive innovation may reinforce the view that entrant firms have a better chance of success
in discontinuous innovation compared with incumbent firms because of their smaller sizes, shorter (path-dependent)
histories, and more limited commitments to value networks and current technological paradigms.
Interestingly, a small number of large incumbent firms managed to identify and exploit a potentially disruptive
technology before being disrupted by others. [1;2;4;7]
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ŠEŠĖLINĖS EKONOMIKOS MATAVIMO METODŲ ANALIZĖ
Vertinant kiekvienos šalies konkurencingumą, ypatingai svarbus yra šešėlinės ekonomikos lygio
vaidmuo, nes valstybei, norint pritraukti uţsienio investicijų, papildomo kapitalo, palaikyti stabilius
tarptautinius prekybinius santykius – būtina nuolat palaikyti teigiamą įvaizdį ir nuomonę apie šalies
ekonominę būklę. Šešėlinė ekonomika gali būti išmatuojama įvairiais tiesioginiais ir netiesioginiais
metodais, kurie suteikia skirtingus rezultatus, todėl šio straipsnio tikslas – atlikti šešėlinės
ekonomikos matavimo metodų analizę.
Šešėlinės ekonomikos matavimo metodai
Kaip teigia Ţukauskas (2009), šešėlinė ekonomika, veikla yra susijusi prekių pardavimu ar
paslaugų teikimu, kuri nėra oficialiai deklaruojama dėl mokesčių ar valstybės reguliavimo. Šis
reiškinys, pagal Jie, Tat, Rasli (2011), yra skirstomas į tris skirtingas, bet kartu turinčias bendrų
bruoţų, sritis: neoficialiąją, pilkąją ir juodąją ekonomikas. Nors šešėlinės ekonomikos tema šiandien
yra išties aktuali, jos akivaizdus paplitimas bei dydis nėra taip lengvai pamatuojami, abejojama dėl
metodų gausos ir jų gaunamų rezultatų patikimumo. Skirtinguose
moksliniuose
literatūros
šaltiniuose šešėlinės ekonomikos matavimai būdai yra klasifikuojami į tris pagrindines grupes:
tiesioginius, netiesioginius ir statistinius metodus. Tiesioginiai metodai yra pagrįsti bendravimu,
sąlyčiu su ţmogumi ar įmone bei šių objektų stebėjimu (Pedersen, 1998). Mokesčių auditas šešėlinės ekonomikos matavimo būdas, kuris yra pagrįstas lyginant skirtumą tarp deklaruotų pajamų
mokesčiams mokėti ir realių, patikrintų, audituotų sąskaitų ar čekių duomenų (Shneider, Enste, 2000).
Feld, Schmidt ir Shneider (2007), teigia, jog mokesčių auditas buvo pritaikytas Vidinės Mokesčių
Tarnybos Jungtinėse Amerikos Valstijose. Anketinės, ţodinės apklausos yra vienos iš labiausiai
anksčiau taikytinų metodų, kurios apima interviu, apklausas telefonu ar pašto pavidalu (Shneider,
Enste; 2000). Netiesioginiais metodais yra analizuojami duomenys apie fizinių ir juridinių asmenų
dalyvavimą neapskaitomoje ekonomikoje, jie lyginami, o neatitikimai išaiškinami naudojant
monetarinius, ekonominius, socialinius šaltinius (Startienė, Trimonis, 2009). Skirtumo tarp
nacionalinių išlaidų ir pajamų metodas reiškia tai, jog nacionalinėse sąskaitose, BNP pajamų
duomenys turėtų būti lygus BNP išlaidų duomenims. Skirtumas tarp išlaidų ir pajamų matavimų gali
būti naudojamas kaip šešėlinės ekonomikos dydţio indikatorius, kai nepriklausomi išlaidų matavimo
duomenys yra galimi nacionalinėse sąskaitose (Shneider, Enste, 2000). Darbo jėgos metodas remiasi
prielaida, jog darbo jėgos aktyvumo sumaţėjimas oficialioje ekonomikoje, gali būti traktuojamas
kaip šešėlinės ekonomikos veiklos išaugimas, kai visuminė darbo jėga yra laikoma nekintanti, o
skirtumas tarp oficialios darbo jėgos ir realios, faktinės darbo jėgos yra lygus šešėlinės ekonomikos
mastui (Shneider, Ersnte, 2000). Sandorių metodas yra pagrįstas prielaida, jog egzistuoja pastovus
ryšys tarp sandorių apimties ir oficialaus BNP per tam tikrą laiką (Korea institute of Public Finance,
2005). Šešėlinės ekonomikos BNP yra apskaičiuojamas iš visuminio BNP atimant oficialųjį BNP
(Shneider, Enste, 2000). Bendro elektros sunaudojimo metodas yra paremtas prielaida, jog šešėlinės
ekonomikos augimas yra lygus skirtumui tarp oficialaus BVP augimo ir elektros suvartojimo augimo.
Šio metodo pradininkai darė prielaidą, kad geriausias būdas išmatuoti bendrą oficialią ir neoficialią
ekonominę veiklą yra elektros suvartojimas, nes empiriniai tyrimai parodė, kad elastingumas tarp
elektros sunaudojimo ir BVP yra arti vieneto (Shneider, Enste, 2000). Pinigų paklausos tyrimas
šešėlinės ekonomikos dydį matuoja nuo perteklinės grynųjų pinigų paklausos, kadangi dauguma
sandorių šešėlinėje ekonomikoje yra vykdomi grynaisiais pinigais. Ekonometrinis, modeliuojamas,
paslėpto kintamojo metodas yra paremtas statistine paslėptųjų kintamųjų teorija, kurioje yra
kalbama apie šešėlinės ekonomikos kelerias prieţastis ir kelis indikatorius (Garvanlieva, Andonov,
Nikolov, 2012). MIMIC metodas susideda iš 2 dalių: modelio skaičiavimas susieja nepastebėtus
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kintamuosius su stebimais rodikliais; struktūrinis lygties modelis, nurodo prieţastinius ryšius tarp
nepastebėtų kintamųjų (Shneider, Enste, 2000).
Šešėlinės ekonomikos matavimų būdų yra daug ir skirtingų, tad norint juos palyginti ir įvertinti,
būtina išskirti tiek privalumus, tiek trūkumus. 1-oje lentelėje, autorė pateikia apibendrintą metodų
privalumų ir trūkumų informaciją, išskirti pagrindiniai ir koncentruoti bruoţai.
1 lentelė. Šešėlinės ekonomikos matavimo metodų privalumai ir trūkumai (sudaryta autorės)
Metodo tipas
Mokesčių auditas

Privalumai
Gautų rezultatų detalumas; nemokių
(dėl mokesčių) pramonės šakos,
ekonominių sektorių nustatymas.

Apklausa

Detali informacija apie šešėlinės
ekonomikos
struktūrą;
rezultatus,
galima klasifikuoti pagal amţių, lytį,
ekonominę veiklą.

Trūkumai
Imties paklaidos; parodo momentinius, o ne tęstinius
rezultatus; negalima įvertinti tų, kurie nėra priregistruoti
valstybinėse institucijose; rezultatų nepatikimumas; auditų
kokybės skirtumas
Ţemesnio patikimumo rezultatai; respondentų atvirumo
stoka;
klausimyno
formuluotės
sudėtingumas;
diskomfortas prisipaţinti apie nesąţiningą elgesį;
klaidingas terminų pateikimas respondentams.

Pajamų ir išlaidų
skirtumo būdas
Darbo jėgos tyrimas

Metodo nesudėtingumas; statistinis
priėjimas lengvas;
Metodo teorinis patrauklumas;
nesudėtinga metodika; ištiria darbo
rinką.

Nacionalinių sąskaitų klaidos, netikslumai; metodas
neatspindi tikrosios situacijos.
Darbo jėgos neatitikimai gali būti įtakojami kitų veiksnių;
ţmonės gali dirbti abiejose rinkose; rezultatai nėra
patikimi, silpnai vertinami.

Sandorių metodas

Teorinis pritaikomumas, patrauklumas

Elektros suvartojimo
metodas

Statistinių duomenų prieinamumas;
daugiamečiai tyrimai; elastingumo
dydis
tarp
BVP
ir
elektros
suvartojimas.
Vienas labiausiai naudotinų ir taikytinų
metodų; statistikos prieinamumas

Duomenų prieinamumo sudėtingumas; bazinių metų, kai
nėra šešėlinės ekonomikos kritika.
Realybėje yra naudojami ir kiti energijos šaltiniai;
techninės paţangos poveikis; elastingumas skiriasi
skirtingose šalyse; metodo netikslumas dėl BVP
netikslumų.
Šešėlinė ekonomika vykdoma ne tik grynųjų pinigų
pavidalu; bazinių metų, kai ŠE neegzistuoja –
sudėtingumas;
Vieno kintamojo galimas dominavimas; didelis duomenų
kiekis; rezultatai priklauso nuo pasirinktų veiksnių;
reikalingi baziniai metai.

Pinigų
paklausos,
monetarinis
MIMIC metodas

Apima daugiau nei vieną faktorių;
įvertina ne tik prieţastis, bet ir
padarinius.

Šešėlinės ekonomikos matavimo metodų rezultatų paradoksas
Kaip parodo Dell‗Ano (2003) atliktas tyrimas (2 lentelė), šešėlinė ekonomika gali būti labai
skirtingai vertinama. Šio autoriaus Italijos pavyzdys, parodo kokie paradoksalūs ir skirtingi gali būti
rezultatai priklausomai nuo pasirinkto metodo. Mokesčių auditu - 3,9 %, nacionalinių pajamų ir
išlaidų metodu – 4,3 %, darbo jėgos tyrimu – 18,4 %, pinigų paklausos metodu – 15,9 %, grynųjų
pinigų ir indėlių santykio metodu - 27,2 %, sandorių metodu – 10,5%, o MIMIC metodu – 10,5 %
nuo BVP.
Lentelė 2. Šešėlinės ekonomikos lygis Italijoje, 1976-1980m., pagal skirtingus matavimo metodus (sudaryta pagal
Dell‘Anno, 2003)
Matavimo
metodas
Šešėlinė
ekonomika, %

Mokesčių
auditas

Nac. pajamų
ir išlaidų

Darbo
jėgos

Pinigų
paklausos

Pinigų ir
indėlių
santykis

Sandorių
metodas

MIMIC
metodas

3,9

4,3

18,4

15,9

27,2

26,4

10,5

Išvardyti skirtingi rezultatai gaunami matuojant tos pačios šalies, to paties laikotarpio, tą patį
objektą – šešėlinę ekonomiką. Galima daryti prielaidą, kad ir kitų šalių šešėlinės ekonomikos
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matavimo metodų rezultatai būtų skirtingi, pasikeistų jų vertinimas, interpretavimas, šalies įvaizdis
tarptautinėje rinkoje.
Išvados
Taigi, nustatyta, kad šešėlinę ekonomiką galima išmatuoti aštuoniais tiesioginiais, netiesioginiais bei statistiniais
metodais. Šešėlinės ekonomikos tiesioginiai matavimo metodai yra tinkamesni pradinėje tyrimo stadijoje, nes pateikia
detalią informaciją, tačiau yra kritikuojami dėl kokybės, patikimumo. Netiesioginiai metodai yra kritikuojami dėl vieno
kintamojo bei bazinių metų prielaidos, nors jų teorinis ir praktinis taikomumas, remiantis makro rodikliais, yra itin
populiarus. MIMIC metodas nors ir apima daug statistinių duomenų bei sudėtingą skaičiavimo metodiką, įvertina ne tik
prieţastis, bet ir padarinius bei yra išsamus metodas.
Interpretuodami šalies neapskaitytos ekonomikos mąstą negalima pasikliauti vienu metodu ir vertinimu, nes
skirtingi metodai, gali suteikti prielaidas nevienodoms interpretacijoms. Šalys gali būti skirtingai vertinamos tarptautinėje
erdvėje, gali pasikeisti jų konkurencingumo vertinimas, tiesioginių uţsienio investicijų pritraukimas bei bendras autoritetas
rinkoje.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
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THE BLACK ECONOMY OF MEASUREMENT METHODS OF ANALYSIS
Summary

Shadow economy is a relevant issue nowadays because of its scale and consequences. What is more, the shadow activities can
influence competitiveness, foreign direct investments and create the image of country in international area. The variety of methods to
measure the shadow, provide different results that can be interpreted in various ways. The aim of this article is to make analysis of
shadow economic approaches in order to distinguish the main advantages and disadvantages.
The analysis reveals that direct methods provide detailed information but they are not reliable and quality. Indirect approaches,
that are based on macroeconomic data, are criticized because of assumptions of one variable and base year. MIMIC approach provides
multiple causes and indicators of shadow economy. On the other, the results of method is dependent of selected variables.
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VALSTYBĖS PARAMOS SMULKIAM IR VIDUTINIAM VERSLUI
PALYGINIMAS LIETUVOJE IR SUOMIJOJE
Per paskutiniuosius keletą dešimtmečių smulkus ir vidutinis verslas (toliau – SVV) tapo tikru
ekonominiu fenomenu. Jo mastai, augimo tempai ir vaidmuo visuomenėje yra labai reikšmingi, o jo
įtaka verslui vis didėja. Maţos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ) yra Europos augimo pagrindas ir
naujų darbo vietų augimo šaltinis. Pasaulinė patirtis įrodė, kad be MVĮ rinkos ekonomika negali nei
funkcionuoti, nei tobulėti. Straipsnio tikslas – išnagrinėti valstybės paramos SVV finansavimo
priemones Lietuvoje ir Suomijoje.
Uţdaviniai:
1. Išnagrinėti SVV paramos priemonės Lietuvoje ir Suomijoje;
2. Pateikti garantijų kitimo dinamiką Lietuvoje ir Suomijoje 2006-2012 metas.
Siekdamos didinti SVV įmonių darbo našumą ir konkurencingumą Europos Sąjungoje (toliau –
ES) SVV įmonių tarpe, Lietuvos ir Suomijos vyriausybės skiria paramą SVV įmonėms [8]. Lietuvoje
ir Suomijoje SVV paramos prioritetai yra deklaruojami panašiai kaip ir ES. Abiejose šalyse veikia
smulkaus ir vidutinio verslo agentūros, verslo konsultacijų centrai, verslo inkubatoriai, Euro info
centrai, veikia nemaţai kitų valstybinių agentūrų, centrų, fondų, teikiančių paramą SVV.
Pagrindiniai valstybės paramos verslui finansiniai šaltiniai Lietuvoje
yra nacionalinis biudţetas, savivaldybių biudţetai ir ES fondai [9].
Paramos verslui sistema ir politika Suomijoje yra labai diversifikuota ir
gerai išplėtota. Didţiausias indėlis tenka iš Prekybos ir pramonės
ministerijos, finansavimą taip pat teikia – Ţemės ūkio ministerija,
Švietimo ir vidaus reikalų ministerijos [2]. Savivaldybės taip pat yra
svarbios verslo paslaugų teikimui. Jos veikia daugiausiai kaip pagrindinių
įstaigų,
teikiančių viešąsias paslaugas, t.y. regioninių plėtros centrų,
1 pav. Paramos formos
politechnikos mokyklų, technologijos centrų, verslo inkubatorių ir t.t.,
Lietuvoje ir Suomijoje
bendrasavininkiai [2]. Lietuvoje ir Suomijoje išskiriamos pagrindinės
(sudaryta, remiantis
Smagurauskienė,(2009);
paramos verslo skatinimui formos schematiškai pavaizduotos 1 pav.
Hyytinen, Väänänen,
Lietuvoje ir Suomijoje yra daug paramos verslui priemonių, todėl verta
jas susisteminti bei trumpai apţvelgti (ţr. 2 pav.). SVV paramos pobūdis priklauso nuo įmonės
veiklos stadijos. Įmonės steigimosi stadijoje SVV veikla orientuota į produkto vystymą, todėl šioje
raidos stadijoje įmonei daţniausiai reikia įvairių verslo paramos paslaugų: finansinių, organizacinių,
konsultacinių, darbuotojų mokymo ir kt. [10]. Tačiau V. Grublienė V. ir S. Lengvinienė (2011)
poreikį paramai akcentavo kiek kitu aspektu. Jos paţymi, kad parama reikalinga ne konkrečioje
įmonės veiklos stadijoje, o tada, kai įmonė susiduria su sunkumais. Detalesnei valstybės paramos
SVV analizei pasirinktos paskolų garantijos. Garantijų svarba išryškėjo ne tik finansinio sunkmečio,
kai bankai sugrieţtino rizikos vertinimą ir pristabdė skolinimą SVV, bet ir ekonominio pakilimo
metu, kada daugiausia lėšų reikėjo investicijoms. Garantijų kitimo dinamika pateikta 3 ir 4 pav. 3 pav.
matyti, jog ŢŪPGF didţiausią garantijų sumą suteikė prieškriziniu laikotarpiu - 2006-2007 metais,
taip pat didelis garantijų teikimas pastebimas ir 2011 metais. INVEGOS suteikiamų garantijų suma
taip pat buvo didţiausia 2006, 2007 ir 2011 metais. Didţiausias ŢŪPGF didėjimas uţfiksuotas 2009
metais, lyginant su 2008 metais, kuomet suteikiamų garantijų suma išaugo net 88 proc. 2010 metai
taip pat fiksuojamas 34,91 proc. didėjimas. Didţiausias suteiktų garantijų apimties sumaţėjimas buvo
2008 ir 2012 metais – atitinkamai suteikiamų garantijų suma maţėjo 66,11 ir 36,61 proc. 2008, 2009
ir 2012 metais INVEGOS suteiktų garantijų suma sumaţėjo atitinkamai 17,38, 14,48 ir 24,02 proc.).
Didţiausias augimas pastebimas 2010 metais – garantijų suma išaugo 26,58 proc. Vis dėlto per visą
analizuojamą 2006-2012 metų laikotarpį ŢŪPGF garantijų suma sumaţėjo net 45,07 proc., o
INVEGOS suteikiamų garantijų suma - 3,88 proc. ŢŪPGF garantijų maţėjimas siejamas su baigiama
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išskirstyti Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos finansine parama. INVEGOS garantijų
maţėjimas su sugrieţtėjusiomis bankų taisyklėms dėl išduodamų paskolų SVV, todėl garantuotos
paskolų sumos buvo maţesnės [6].
LIETUVA

Nacionalinė
parama

ES
struktūriniai
fondai

Europos regrioninės plėtros
fondas, Europos socialinis fondas
SUOMIJA

VALSTYBĖS PARAMA VERSLUI

Savivaldybių SVV skatinimo fondai

Regioniniai
fondai

Lengvatin
ės
paskolos

Rizikos
kapitalo
fondai

PARLAMENTAS

Ignalinos AE regiono SVV
plėtros programa
Mikrokreditavimas, maţų kreditų
teikimas, verslumo skatinimo fondo
paskolos, Atvirų kreditų fondas, EIF
paskolos

VYRIAUSYBĖ

Darbo ir
ekonomikos
ministerija

Prekybos ir
pramonės
ministerija

Finpro

Finnvera

LitCapital, BaltCap, Verslo angelų
fondas I, Practica
Sitra

INVEGA
Garantijos
TEKES

ŢŪPGF

Mokesčių
lengvatos

PVM, pelno mokestis

Darbo
birţos
programos

Subsidijos pagal 4 aktyvios darbo
rinkos politikos priemones

FII (Finnish
Industry
Investment)

Uţimtumo ir regioninės plėtros centrai (ELYCenters)

2 pav. Pagrindinės valstybės paramos verslui priemonės Lietuvoje ir Suomijoje (sudaryta, remiantis Smagurauskienė,
2009; Hyytinen, Väänänen, 2002; Kutinlahti, 2011)

Per visą 2006-2012 metų laikotarpį Finnvera suteiktų garantijų suma kito gana pastoviai. Tačiau
2010 ir 2012 metais uţfiksuoti didţiausi suteiktų garantijų maţėjimai (atitinkamai 14,28 ir 14,84
proc.). 2008 metai buvo suteikta didţiausia garantijų suma (560,3 mln. eurų), lyginant su 2007 metais,
ji išaugo 9,52 proc. (ţr. 4 pav.). Per visą analizuojamą 2006-2012 metų laikotarpį Finnvera suteiktų
garantijų suma sumaţėjo 19,18 proc. Atsigaunant ekonomikai (lyginant su 2008-2009 metais),
sumaţėjo įmonių poreikis apyvartinėms lėšoms bei įmonės buvo pačios pajėgios finansuoti savo
finansinius įsipareigojimus nuosavomis lėšomis [1]. Lietuvoje iš visų suteiktų lengvatinių paskolų
garantuota paskolos suma vidutiniškai siekė 65 proc., Suomijoje garantuota paskolos suma buvo dar
didesnė ir sudarė apie 86 proc. Tačiau tiek Lietuvoje, tiek Suomijoje daugiausia SVV finansavimo
priemonių suteikia valstybinės finansų įstaigos INVEGA bei Finnvera. Nors Lietuvoje ir Suomijoje
valstybės paramos priemonės SVV yra labai įvairios, tačiau Suomijoje jos yra labiau išplėtotos dėl
koncentruoto dėmesio į MVĮ, kurios specializuojasi naujųjų technologijų kūrime bei jų vystyme. Šis
poţiūris lemia, jog Suomijoje rizikos kapitalo fondai yra aktyvai naudojamas verslo finansavimo
šaltinis, o Lietuvoje tai vis dar yra naujovė. Dėl šios prieţasties Lietuvoje MVĮ naudojasi tradiciniais
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bei įprastinais finansavimo šaltiniais tokiais kaip lengvatinės paskolos, garantijos ar dotacijos.
Suomijoje lengvatinės paskolos bei garantijos taip pat išlieka populiariausiomis finansavimo
priemonėmis.

4 pav. Finnvera garantijų dinamika 2006-2012 m.m.,
mln. EUR

3 pav. INVEGA ir ŢŪPGF garantijų dinamika
2006-2012 m.m., mln. EUR

Išvados
Pagrindiniai valstybės paramos verslui finansiniai šaltiniai Lietuvoje yra nacionalinis biudţetas, savivaldybių
biudţetai ir ES fondai. Parama SVV yra teikiama naudojantis savivaldybių SVV skatinimo fondais, įgyvendinant regionų
skatinimo fondų organizuojamas priemones, naudojantis lengvatiniais kreditais, rizikos kapitalo fondais, mokesčių
lengvatomis, garantijomis bei darbo birţos vykdomomis programomis.
Suomijoje dauguma SVV finansavimo įmonių yra valstybinės, tačiau kelios yra privataus kapitalo, kurios lėšas
SVV skatinimui gauna iš valstybės biudţeto.
Garantijų analizė 2006-2012 metais parodė, kad Lietuvoje ŢŪPGF garantijų suma sumaţėjo 45,07 proc., o
INVEGOS suteikiamų garantijų suma - 3,88 proc. Suomijoje Finnvera suteiktų garantijų suma sumaţėjo 19,18 proc.
Literatūra
Finnvera. (202). Annual report 2012. Helsinki
GBI Consulting (2007). Viešųjų paslaugų verslui standartizavimo ir šias paslaugas teikiančių įstaigų sertifikavimo
analizė.
3. Gečas, K., Jakubavičius, A., Vijeikis, D. (2004). Struktūrinių fondų parama verslui: galimybės, metodai, patarimai.
Vilnius
4. Grublienė, V., Lengvinienė, S. (2011). Valstybės parama kaip smulkiojo ir vidutinio verslo darnaus vystymosi
prielaida // Management theory and studies for rural business and infrastructure development. - 2011, Nr. 1(25), p.
107-115. – ISSN 1822-6760
5. Hyytinen, A., Väänänen, L. (2002). Government funding of small and medium-sized enterprises in Finland
6. INVEGA. (2012). Šešių mėnesių tarpinis pranešimas bei finansinės ataskaitos uţ laikotarpį, pasibaigusį 2012 m.
birţelio 30 d. Vilnius
7. Kutinlahti, P. (2011). Commercialising cleantech innovation, Finnish national support instruments. // Cleantech
Incubation Europe – Seminar in Helsinki
8. Narkienė, R. (2007). Europos Sąjungos ir valstybės paramos gavimo sistemos tobulinimas smulkių ir vidutinių
įmonių pavyzdţiu. Šiauliai
9. Smagurauskienė, L. (2009). Finansinė verslo skatinimo sistema Lietuvoje. //ISSN 1822-6701 Annalyses
Geographicae 42(1-2) t., Vilnius
10. Štreimikienė, D., Dapkus, R., Šivickas, G. (2007). Paramos smulkiam ir vidutiniam verslui efektyvumo vertinimas.
Ekonomika.Prieiga per internetą: http://www.leidykla.eu/fileadmin/Ekonomika/80/84–102.pdf
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THE COMPARISON OF GOVERNMENT SUPPORT FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN
LITHUANIA AND FINLAND
Summary
This research paper analyzes the government‘s support for small and medium-sized enterprises in Lithuania and
Finland. The main government financial sources for SMEs in Lithuania are national budget, municipal budgets and the EU
funds. SMEs support is implemented of the application of EU structural funds, using municipal funds for SMEs, also using
the loans, venture capital funds, tax credits, guarantees and work exchange programs for supporting. In Finland most of the
SMEs financing companies are public but some of them are private equity supported by government budget. All these
institutions provide financing for SMEs in various forms such as grants, subsidies, guarantees, loans and venture capital
funds.

113

Tarptautinė studentų mokslinė konferencija

EKONOMIKA IR VADYBA - 2013

Ignas Valodka, Šarūnė Česonytė
Kauno technologijos universitetas

LIETUVOS BALDŲ PRAMONĖS KONKURENCINGUMAS
Įmonė, pramonės šaka ar valstybė daţniausiai yra suinteresuota konkurencingumo augimo
skatinimu. Vertinant konkurencingumą didelis dėmesys yra skiriamas pramonės sektoriaus bei jo
plėtimosi į uţsienio rinkas vertinimui. Kaip teigia Simanavičienė (2004), tarptautinė konkurencija turi
didelę reikšmę kiekvienos valstybės ekonominiam ir socialiniam gyvenimui, nuo kurios priklauso
šalies įmonių, eksportuojančių produkciją į uţsienio rinkas, veiklos rezultatai, šalies tarptautinė
prekybos būklė, o per ją ir bendrojo vidaus produkto apimtys bei gyventojų gerovės kilimas.
Straipsnyje analizuojama konkurencingumo samprata, jo reikšmė pramonės sektoriui bei visai
ekonomikai. Atskleidţiama Lietuvos konkurencingumo situacija baldų pramonės sektoriuje bei jo
būklė 2009-2012 metų laikotarpiu ir perspektyvos. Straipsnio tikslas – konkurencingumo sampratos
analizės pagrindu nustatyti konkurencingumo situaciją Lietuvos baldų pramonėje. Tyrimo metodai:
Darbe naudota mokslinės literatūros bei antrinių statistinių duomenų analizė. Konkurencingumą
mokslinėse publikacijose autoriai analizuoja įvairiais aspektais. Anot Porter (1990), kuris pasiūlė
šalių konkurencingumo „deimanto― modelį, konkurencinis pranašumas suvokiamas kaip „šalies
sugebėjimas sukurti tokią aplinką, kuri įgalintų įmones tobulėti ir diegti naujoves greičiau negu
uţsienio konkurentai―. Fagerberg (1988) teigimu, „konkurencingumas atspindi šalies galimybę
uţtikrinti savo piliečiams aukštą pragyvenimo lygį, lyginant su kitų šalių piliečiais―.
Vienų autorių teigimu konkurencija vyksta tik tarp įmonių (Krugman, 1994), kiti autoriai
teigia, jog konkurencinėje kovoje dalyvauja ir valstybės (Porter, 1990; Gareli, 2003). Tradiciškai
konkurencingumas pagal hierarchiją išskiriamas į prekės, įmonės, šakos ir šalies tarptautinį
konkurencingumą. Tačiau šie lygmenys yra tik sąlyginai savarankiški, kadangi be konkurencingos
prekės negali egzistuoti nei konkurencinga įmonė, nei šaka nei valstybė (Maksvytienė ir Urbonas,
2003). Pagal Porter (1990), pirminis tarptautinės konkurencijos subjektas yra ūkio šaka, o
konkurencijos objektas yra jos pagaminta prekė, siūloma uţsienio rinkai. Taigi, apibendrinus
mokslinėje literatūroje pateiktus konkurencingumo terminus, galima pastebėti, jog konkurencingų
produktų pagrindu, konkurencingos gali tapti ir įmonės, dėl to konkurencinga tampa ir šaka, kurioje
vykdoma veikla, bei galiausiai - konkurencingas tampa visas šalies ūkis.
Šalies konkurencingumą didinantys veiksniai tai gyventojų išsilavinimo didinimas, inovacijų
kūrimas, mokslo ir technologijų paţangos skatinimas. Visi šie veiksniai lemia šalies
konkurencingumo padidėjimą. ES Taryba itin pabrėţia Europos pramonės konkurencingumo svarbą.
Konkurencingumo tyrimų apţvalga parodė, jog itin didelis dėmesys yra skiriamas pramonės
konkurencingumo vertinimui, nepaisant sumaţėjusio pramonės indėlio į ekonomikos augimą ir to, jog
pastaruoju metu vis intensyvėja paslaugų sektoriaus plėtra, daţnai, remiantis vien tik pramonės
sektoriaus analize, daromos išvados apie visos šalies ekonomikos konkurencinę padėtį, kadangi apie
70 proc. visos pasaulinio eksporto dalies sudaro pramonės produkcija (Ekonomika.lt, 2012).
Lietuvos baldų pramonės konkurencinė būklė ir perspektyvos
Kaip teigia Morkevičius (2006), baldų pramonė jau seniai išaugusi iš stalystės amato,
palaipsniui tampa vis reikšmingesne Lietuvos ūkio dalimi. Tai viena sėkmingiausių ir viena
didţiausių uţsienio prekybos patirtį turinčių Lietuvos pramonės šakų. Lietuvos pramonė 2012 m.
stipriai atsigavo – net 70 proc. Lietuvoje pagamintų prekių buvo eksportuota. 2012 metais šalies
pramonės įmonės pagamino produkcijos, kurios vertė siekė 61,8 mlrd. litų, t.y. 9 proc. daugiau nei
2011 m. ir 12 proc. daugiau nei per iki krizės buvusį pakilimo laikotarpį (Tvirbutas, 2013).
Baldų produkcijos dalis bendrajame eksporte 2012 m. sudarė 5,4 proc. ir palyginti su 2011 m.
padidėjo 0,3 proc. punkto. Tačiau ekonominio nuosmukio laikotarpiu dėl finansų krizės padarinių šis
procentas 2009-2011 m. laikotarpyje sumaţėjo 0,8 proc. punkto, t.y. nuo 5,9 iki 5,1 proc., tačiau
nepaisant to jau 2013 m. sausio mėnesį šis procentas pasiekė 2009-tų metų lygį t.y. 5,9 proc. baldų
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produkcijos bendrajame eksporte. Net 70 proc. šalyje pagamintos baldų produkcijos dalies 2012 m.
buvo eksportuota, ir tai yra 3 proc. daugiau, nei 2011 m. bei 16 proc. daugiau, nei 2007 m. – iki krizės
buvusiu pakilimo laikotarpiui (Lietuvos statistikos departamentas, 2013).
Bendrai, baldų eksportas per pastaruosius metus augo sparčiai - 2010 m. šalies eksporto
metinis augimas siekė 18,95 proc., 2011 metais - 19,69 proc., 2012 metais - 17,22 proc. (Jockus,
2013). 2009 m. baldų sektoriaus eksportas sumaţėjo 9 proc. ir tai galėjo įtakoti sparčiai smukęs
statybos sektorius, kadangi sumaţėjus statyboms maţėja ir paklausa baldams. 2009 m. statybos
sektoriaus produkcija Europoje smuko -7,5 proc. taip pat ir Lietuvoje, net -48,4 proc., o tai lėmė baldų
Lietuvoje gamybos -22 proc. bei eksporto -9proc. į uţsienio rinkas smukimą. Iš 1pav. galime matyti,
jog 2009 m. smarkiai smuko pagrindinių Lietuvos baldų eksporto partnerių uţsienyje statybos
sektoriaus produkcija – Danija -13,2, Jungtinė Karalystė -11,6, Švedija -9,9, Norvegija -8,3 proc.
Baldų sektoriaus produkcijos eksportas 2010-2012 m. daugiausiai augo į tradicines Skandinavų bei
vakarų Europos rinkas, taip pat Rusiją ir JAV. Pagrindinis veiksnys, lėmęs augimą, buvo tas, kad
europiniai tinklai grįţta prie Europos gamintojų, kadangi pabrango kiniška produkcija ir
transportavimo kainos. Ekologiškumas ir kokybė įgauna didesnę reikšmę pirkėjams renkantis baldus,
o šiame segmente Europos gamintojai yra ţymiai pranašesni uţ konkurentus iš Tolimųjų Rytų
(Dovydėnas ir kt., 2012). Kaip matyti iš 2 pav. pateiktos informacijos, pagrindiniu Lietuvos baldų
pramonės eksporto partneriu 2012 m. išliko Švedija, kuriai teko beveik 18 proc. viso baldų eksporto.
Nedaug skyrėsi eksporto apimtys į Vokietiją - beveik 16 proc. Toliau seka eksportas į Norvegiją,
Jungtinę Karalystę bei Daniją (Jockus, 2013).

1pav. Pgrindinių Lietuvos baldų partnerių
uţsienyje statybos sektoriaus metiniai produkcijos
proc. pokyčiai. (Suaryta remiantis:Eurostat 2013).

2pav. Baldų eksportas į pagrindines uţsienio partneres,
2009-2012 metais tūkst. Lt. (Suaryta remiantis: Lietuvos
statistikos departamento duomenimis 2013).

Anot Vilpišausko (2004), Lietuvos įmonių eksporto apimtys bei pardavimo rinkos labiausiai
priklauso nuo Lietuvos turimų tokių pranašumų, kaip palyginti pigios kvalifikuotos darbo jėgos, bei
nuo įmonių produkcijos paklausos vidaus ir uţsienio rinkose. Kaip teigia „Narbuto― įmonių grupės
pardavimų Lietuvoje vadovė Pauţienė (2013), aktyviai investavę į gamybos modernizavimą baldų
gamintojai Lietuvoje pasiekė tokį lygį, kai gaminami biuro baldai savo kokybe ir dizaino sprendimais
pajėgūs konkuruoti su didţiųjų Europos baldininkų produkcija. Šiandien uţsienio rinkoms Lietuvos
gamintojai gali pasiūlyti ne tik kainos, bet ir kokybės poţiūriu konkurencingą gaminį. Be to, Lietuvos
baldų gamintojai yra lankstesni, nei didieji gamintojai, nes gali greičiau vykdyti uţsakymus,
įgyvendinti nestandartinius uţsakovo pageidavimus. Taip pat tarp išorinių veiksnių Pauţienė (2013)
mini pamaţu po recesijos atsigaunančią Europos šalių finansinę būklę, ekonomikos gerėjimą.
Išvados
Literatūroje itin didelis dėmesys yra skiriamas pramonės konkurencingumo vertinimui, nes daţnai, remiantis vien
tik pramonės sektoriaus analize, daromos išvados apie visos šalies ekonomikos konkurencinę padėtį.
Lietuvos baldų pramonės konkurencingumo tendencijos 2009 – 2012 m. laikotarpyje buvo teigiamos, kadangi
Lietuvos baldų pramonės prekyba uţsienio rinkoje sparčiai augo. Pagrindiniai veiksniai, lėmę augimą, buvo kiniškos
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produkcijos pabrangimas bei transportavimo kainų augimas, ekologiškumo ir kokybės, pirmenybės vartotojams teikimas
bei pamaţu po recesijos atsigaunanti Europos šalių finansinė būklė.
Baldų sektoriaus eksportas iš Lietuvos priklauso nuo mūsų šalies baldus importuojančių šalių statybų būklės.
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1.

THE COMPETITIVENESS OF LITHUANIA’S FURNITURE INDUSTRY
Summary
A company, industry or a country is mostly interested in promoting the growth of competitiveness. When evaluating
the competitiveness a lot of attention is given to the industry sector and its expansion into the foreign markets assessment.
The paper analyzes the concept of competitiveness and its importance for the industrial sector and the economy as a whole
and its empirical expression in the context of the economic developments in competing countries.
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Ingrida Krapikaitė ir Giedrė Ţutautaitė
Kauno technologijos universitetas

PAGRINDINIŲ LIETUVOS TARPTAUTINĖS PREKYBOS PARTNERIŲ
STRUKTŪRA 2007-2012 METAIS
Šiandieninėje visuomenėje tarptautinė prekyba labai svarbi, nes „pasaulio ekonomikos
išsivystymo lygis ir vis labiau intensyvėjanti globalizacijos procesų skatinama ekonominė integracija
meta iššūkį valstybėms, siekiančioms dalyvauti šiuose procesuose, padidinti konkurencinį pranašumą
pasaulinėje rinkoje― (Jatulavičienė, et. al., 2007, 77 p.).
Tarptautinė prekyba įgalina šalis gauti tam tikrų prekių ir paslaugų pigiau, negu jos pačios
galėtų pasigaminti, arba sudaro sąlygas vartoti prekes ir paslaugas, kurių nebūtų galima gauti savo
šalyje. Straipsnio tikslas – išsiaiškinti kaip ir kodėl kito Lietuvos tarptautinė prekyba su pagrindiniais
Lietuvos uţsienio prekybos partneriais 2007-2012 metais. Lietuva yra atviros ekonomikos šalis. O
atvirose ir nedidelėse šalyse ūkio augimui lemiamą reikšmę ir turi uţsienio prekybos, ypač eksporto,
plėtra. Tokios ypatingos svarbos prieţastis pirmiausia yra ta, kad maţa ekonomika daţniausiai neturi
pakankamai išteklių gaminti platų asortimentą prekių ir paslaugų, kad galėtų patenkinti vartojimo bei
investicijų poreikius šalies viduje (Vitas, 2008).
Dėl šios prieţasties tokios šalys kaip Lietuva iš kitų, stipresnės ekonomikos šalių (Vokietija,
Rusija), importuoja nemaţai prekių ir daţniausiai importo apimtys yra gerokai didesnės nei eksporto.
Valstybių tarptautinė prekyba intensyviai vystoma tarp kaimyninių šalių, nes tarp jų susisiekimas yra
daug paprastesnis. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis (2013) Lietuvos
pagrindiniai tarptautinės prekybos partneriai yra Rusija, Vokietija, Latvija, Lenkija bei Estija. 2007 –
2012 metų laikotarpiu svarbiausi Lietuvos valstybės uţsienio prekybos partneriai išliko tie patys, tik
jų pasiskirstymas pagal eksporto ir importo apimtis kito. Pagrindinė to prieţastis buvo visą pasaulį
sukrėtusi finansinė ekonominė krizė.
Krizės laikotarpis. Ekonominės finansinės krizės laikotarpiu eksporto ir importo apimtys
Europos sąjungos valstybių maţėjo ir tai turėjo pasekmių ne tik bendrai ekonominei pasaulio
situacijai, bet ir kai kurių šalių stabilumui ir finansinėms problemoms, pavyzdţiui Graikijai ar
Ispanijai. Tarptautinė prekyba Europos Sąjungai yra gyvybiškai svarbi, nes ji skatina darbo vietų
kūrimą, ekonominį vystymąsi, suteikia galimybę šalies įmonėms išnaudoti savo konkurencingumą
pramonės bei paslaugų šakose. Kitaip tariant, tarptautinė prekyba padeda Europos Sąjungai gyvuoti
(Moreira, 2011). Uţsienio prekyba yra svarbi ir Lietuvai. Tai vienas iš pagrindinių Lietuvos
ekonomikos gerinimo veiksnių, ypač krizės laikotarpiu.
1 lentelė. Svarbiausių Lietuvos partnerių procentinė dalis Lietuvos eksporte ir importe 2007-2012 metais
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Eksportas Importas Eksportas Importas Eksportas Importas Eksportas Importas Eksportas Importas Eksportas Importas
Rusija
14,1
19,1
15,2
29,2
12,5
29,2
15,7
32,6
22
43
19
32,3
Vokietija
10,7
14,8
7,7
12
9,3
11,9
9,9
10,5
13
12
7,8
9,8
Latvija
12,9
5,1
11,3
5,3
10,2
6,2
9,4
6,3
14
8
11
6,1
Lenkija
6,6
10,4
6
9,8
9,9
7,7
8,9
10
12
9,7
Estija
6,1
6,6
9
7,9

*sudaryta autorių pagal Lietuvos statistikos departamentą, 2013

Iš lentelės duomenų matyti, jog prasidėjus ekonominės krizės laikotarpiui Lietuvos eksportas į
Europos Sąjungos šalis sumaţėjo. Tačiau tai paskatino Lietuvos eksporto srautų į Rusiją padidėjimą.
To pasekmė galėjo būti tai, kad visa Europa buvo paveikta pasaulio krizės ir Lietuvos eksporto
įmonės pradėjo orientuotis į labiau stabilesnę Rusijos ekonomiką (Vitas, 2008).
Ir nors Lietuvos eksportas į vienas pagrindinių Lietuvos tarptautinės prekybos partnerių šalis
(Vokietiją, Latviją ar Lenkiją) 2008 metais sumaţėjo, tačiau jau 2009 eksportas ir importas į šias šalis
vėl padidėjo, nes pagrindinės Lietuvos prekybos partnerės nėra skolų krizės nustekentos pietinės
valstybės, daugiausia Lietuva prekiauja su tvirtai ant kojų stovinčia Vokietija (Mačiulis, 2012). Taip
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pat galima daryti prielaidą, jog eksporto ir importo srautai į Europos Sąjungos šalis padidėjo, nes
ekonomiškai stiprios ES šalys (Vokietija) nors ir paveiktos ekonominės krizės, tačiau sugebėjo
uţtikrinti pakankamą ekonominį stabilumą savo valstybėse.
Padidėjus Lietuvos eksporto ir importo srautams Europos Sąjungos šalyse, šiek tiek sumaţėjo
tarptautinės prekybos srautai su Rusija. Tačiau šis pokytis nebuvo labai ţymus. Lietuvos Respublikos
ambasados Rusijos Federacijos portale (2013) buvo rašoma, jog finansų krizė ir prieš krizinės
priemonės paveikė Lietuvos eksporto prekių struktūrą į Rusiją, tačiau esmė liko ta pati. Lietuvos
eksportuojamų prekių į Rusiją pasiūla yra diversifikuota, dėl to importas į Rusiją smuko ne taip
ţymiai, kaip iš bet kurios kitos Europos Sąjungos narės.
Pokrizinis laikotarpis. Praėjus didţiajai ekonominės krizės bangai Europos sąjungos šalių
ekonominė padėtis tapo šiek tiek stabilesnė ir Lietuvos eksporto apimtys į jas pamaţu ėmė didėti.
Ţymesnis pakilimas buvo pastebėtas 2011 metais, kai Lietuvos eksporto apimtys į Vokietiją pakilo
nuo 9,9 % iki 13 % (ţr. 1 lentelę). Eksportas vis dar augo, tačiau lėtesniais tempais. 2011 metais
išaugo visų prekių grupių, ypač naftos produktų, eksportas. Šiam augimui didţiausią įtaką padarė
prekybos partnerių šalyse padidėjusi paklausa bei vis didėjantis Lietuvos eksporto konkurencingumas
(Lietuvos bankas, 2012).
Toks tarptautinės prekybos rezultatų pagerėjimas gali būti sąlygotas to, kad Lietuvos situacija
šiuo laikotarpiu buvo pagerėjusi ir įmonės ieškojo daugiau eksportavimo galimybių, nes Lietuvos
produkcijos kokybė yra pakankamai gera ir darbo kaina sąlyginai maţa, palyginus su kitomis Europos
Sąjungos šalimis. Pasak V. Titarenkos Lietuvos tarptautinės prekybos paūmėjimui įtaką padarė ir tai,
jog anot jo Lietuva turi pakankamai pramonės produkcijos, kurią gali eksportuoti. Kadangi Lietuvos
maisto pramonė ir ţemės ūkis yra pakankamai gerai išvystyti, o pasaulinio nuosmukio metu šios
rinkos sparčiai auga, tai padeda Lietuvai padidinti eksporto apimtis. Šis didėjimas yra labais svarbus
mūsų valstybei, nes tai leidţia ne tik pagerinti ekonominę būklę, bet ir padidinti savo šaliai reikalingų
prekių ir paslaugų importą.
Toks Lietuvos tarptautinės prekybos rodiklių pagerėjimas tęsėsi neilgai, jau 2012 metais
pastebimas eksporto ir importo sumaţėjimas į pagrindines Lietuvos tarptautinės prekybos partneres –
Rusiją, Latviją, Vokietiją. Pirmąjį 2012 metų pusmetį importo augimą skatino išaugusi pramonės
gamyba, kurios dėka padidėjo tarpinio vartojimo prekių paklausa. Tačiau jau antrąjį metų pusmetį
šios prekių grupės importo augimas sulėtėjo, kai tuo tarpu vartojimo ir investicinių prekių importo
apimtys pastebimai sumaţėjo (Lietuvos bankas, 2012).
Taip pat bendrai palyginus 2011 ir 2012 metų pagrindinių partnerių eksporto ir importo
procentinę dalį, galima pastebėti, kad kiekvienos šalies tarptautinė prekyba sumaţėjo. Labiausiai
sumaţėjo importas iš Rusijos. Pagrindinė to prieţastis - sumaţėjęs rusiškos elektros importas, kurią
lietuviai pakeitė elektra iš Estijos. Didesnį elektros importą iš Estijos į Lietuvą lėmė pavasarį ir vasarą
svyravusi pigesnės skandinaviškos elektros pasiūla (LR energetikos ministerija, 2013).
Rusijos eksporto rodiklių sumaţėjimą taip pat lėmė smukęs naftos ir energetikos produktų
eksportas (Verslo ţinios, 2013). Tuo tarpu Vokietijos eksporto sumaţėjimui, daugiausia neigiamos
įtakos turėjo skolų krizė Graikijoje ir kai kuriose kitose euro zonos šalyse (Elta, 2012), kuri atsiliepė ir
Vokietijos ekonomikai. DNB banko analitiko M. Jurgelio nuomone Lietuvos eksportuojamų prekių į
Vokietiją dalies sumaţėjimą lėmė Vokietijos ekonomikos sulėtėjimas 2012 metais. Lenkijai tenkanti
Lietuvos eksporto dalis taip pat sumaţėjo. Pagrindinė to prieţastis – 2012 metų pradţioje kritęs
Lenkijos zloto euro (o tuo pačiu ir lito) atţvilgiu kursas.
2012 metais bendras Lietuvos importas maţėjo. To prieţastis, kad Lietuvoje 2012 metų sausio
mėnesį grūdų ir rapsų importas buvo 86 proc. maţesnis nei 2011 metų tuo pačiu metu (Agrowill
Group, 2012). Ir nors 2012 metais importas ir eksportas į pagrindines prekybos partnerių šalis maţėjo,
tačiau šiuo metu bendras tarptautinės prekybos rodiklis didėja. Dėl šios prieţasties Lietuvos eksporto
ir importo dalis į pagrindines prekybos partnerių šalis taip pat turėtų didėti (Forex, 2013).
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Išvados
Apibendrinant galima teigti, jog Lietuvą skaudţiai sukrėtusi ekonominė krizė beveik nepakeitė lietuviškiems
produktams ištikimiausių rinkų. Rusija, Vokietija ir Latvija yra didysis trejetas šalių, į kurias Lietuvos verslininkai
eksportuoja ir importuoja daugiausiai prekių ir paslaugų. Tik 2012 metais svarbiausiose Lietuvos partnerių gretose dėl
Lietuvai teikiamos pigesnės skandinaviškos elektros atsidūrė ir Estija.
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Lietuvos Statistikos departamentas (2013). Prieiga per internetą: http://www.stat.gov.lt/
STRUCTURE OF MAIN INTERNATIONAL TRADE PARTNERS OF LITHUANIA IN 2007-2012
Summary

Main international trade partners of Lithuania are Germany, Russia, Latvia and Poland. In 2007 – 2009 were some
changes in export and import parts of Lithuania among main trade partners. But despite that, during the crises period and
after that the main structure of Lithuania‗s international trade partners did not change, just in 2012 Estonia became one of
main trade partners of Lithuania.
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BALTIJOS ŠALIŲ INVESTICINIS KLIMATAS
Tarptautinės prekybos plėtros ir liberalizavimo proceso akivaizdoje vyriausybės, negalėdamos
turėti visiškos kontrolės finansų rinkose, praranda anksčiau uţimtas tvirtas pozicijas ekonomikos
reguliavime, o laisvėjantis kapitalo judėjimas įrodo, kad svarbiausia tampa privataus sektoriaus
iniciatyvos skatinimas.
Privatus sektorius, plėsdamas savo veiklą, priima investicinius sprendimus – vykdo
investicijas. Plačiąja prasme klasikinėje ekonomikos teorijoje investicijos lyginamos su santaupomis
ir apibūdinamos kaip bendrojo vidaus produkto pokyčiams darantis įtaką veiksnys. Tuo tarpu ieškant
investicijų sąvokos finansų teorijoje daţniausiai susiduriama su apibrėţimu, kad investicija yra
„laikomas piniginis įsipareigojimas, kuriuo tikimąsi pelno generavimo ateityje― (Francis, 1991).
Tarptautiniu mastu vis didesnis dėmesys skiriamas konkrečiai investicijų rūšiai – tiesioginėms
uţsienio investicijoms. Manoma, kad šių investicijų svarba ekonomikos paţangai nenuginčijama ir
tuo pačiu ieškoma būdų, kaip pritraukti šias investicijas. Vienas iš pagrindinių būdų yra palankaus
investicinio klimato kūrimas, kuris yra „būtinybė valstybei, jei ji siekia būti potencialia verslo vieta―
(Tarptautinė finansų korporacija, 2007). Investicinis klimatas – vietovei būdingų faktorių visuma,
formuojanti firmų galimybes ir iniciatyvas investuoti, kurti darbo vietas ir plėstis (Pasaulio vystymosi
pranešimas, 2005). Investicinį klimatą taip pat galima apibūdinti kaip įtakos šaltinių visumą, į kurią
galima įtraukti vastybės ekonominę ir pinigų politikas (Harvey).
Remiantis Pasaulio banko 2005 metų pasaulio vystymosi pranešime pateikiama informacija,
investicinį klimatą sudaro šalies geografinė padėtis, rinkos dydis, vartotojų pomėgiai. Kitas
vienareikšmiškai svarus investicinio klimato komponentas yra valstybės politika, kuri turi
pakankamai galios paveikti kaštus, riziką bei įėjimo į rinką barjerus, su kuriais susiduria verslo
subjektai. Pasaulio banko 2005 metų pasaulio vystymosi pranešime yra pabrėţiama, kad investicinis
klimatas nėra tik apie tai, kaip įmonėms padėti uţdirbti kuo daugiau pelno, tai greičiau dėmesio
sutelkimas į rizikos ir kaštų minimizavimą bei investicinės veiklos kuriamą naudą visuomenei per
naujų darbo vietų kūrimą ir kainų maţinimą. Pasaulio banko grupė pastaruosius du dešimtmečius ėmė
inicijuoti įvairių valstybių investicinio klimato tyrimus. Pateikiamuose tyrimuose yra konstatuojama
esama investicinio klimato padėtis šalyse, tačiau yra stokojama tyrimų apie bendrą Baltijos šalių
investicinį klimatą. Šiame straipsnyje yra naudojamąsi Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko 2009
metais atliktos „Verslo aplinkos ir įmonių veiklos apţvalgos― (angl BEEPS) įmonių apklausos
duomenimis. Šio darbo uţdaviniai yra paţvelgti į Baltijos šalių investicinį klimatą per Baltijos šalių
įmonių įvardintų investicinio klimato veiksnius, kurie varţo veiklą, įvardinti šiuos veiksnius, atrasti,
ar egzistuoja statistiškai reikšmingas ryšys tarp apklaustųjų įmonių pajamų ir įvardintų investicinio
klimato veiksnių – suvarţymų bei pateikti apibendrinamojo pobūdţio išvadas.
Baltijos šalių investicinis klimato tyrimas
Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko 2009 metais atliktoje (Tarptautinės finansų
korporacijos skelbiamoje) pasaulio šalių įmonių apklausoje „Verslo aplinkos ir įmonių veiklos
apţvalga― dalyvavo 273 Estijos, 276 Lietuvos, 271 Latvijos įmonės. Šio atlikto tyrimo metu buvo
stengiamasi atskleisti, kurie iš investicinio klimato veiksnių, yra tapę didţiausiomis kliūtimis bei kurie
veiksniai labiausiai varţo verslo subjektų veiklą kiekvienoje šalyje. Toliau tyrime nagrinėjami
veiksniai, kurie įvardinti kaip didţiausi veiklos suvarţymai. Gauti rezultatai pateikiami 1 lentelėje.
Iš pateiktų duomenų matyti, kad Lietuvoje apklaustos įmonės daţniau įvardijo pateiktus
veiksnius kaip labiausiai varţančius veiklą nei Latvijos ar Estijos respondentai. Lietuvos įmonių
nuomonių procentinis pasiskirstymas nurodytų veiksnių atţvilgiu nereikšmingai skiriasi nuo bendrų
įmonių – respondentų (pasaulyje) apklausos vidurkinių reikšmių, išreikštų procentais.
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1 lentelė. Pagrindinių probleminių veiksnių (suvarţymų) investiciniame klimate procentinis pasiskirstymas
Veiksniai

Estija

Baltijos šalyse Pasaulyje

Latvija

Lietuva

Mokesčių dydţiai

16,90

69,00

59,90

48,59

34,90

Darbo jėgos išsilavinimas

30,40

39,10

40,00

36,51

27,20

Elektra

14,30

24,40

41,40

26,76

39,30

Korupcija

5,40

33,90

38,60

25,99

36,10

Nusikalstamumas

8,60

26,10

37,90

24,25

26,70

Konkurentų neformali veikla

8,20

27,10

29,40

21,58

31,40

Galimybė gauti finansavimą

6,50

27,70

26,90

20,37

31,60

Transportavimas

10,20

26,60

20,70

19,15

21,90

Darbo santykių reguliavimas

7,40

11,80

15,70

11,65

11,80

Muitai ir prekybos reguliavimas

3,30

11,40

4,70

6,45

17,80
2

(Šaltinis: Tarptautinė finansų korporacija [5] ir autorės skaičiavimai )

Tuo tarpu palankiausiai tarp Baltijos šalių, būtent Estijos įmonės įvertino investicinio klimato
veiksnius, Latvija uţėmė tarpinę poziciją nuomonių tyrime. Apibendrinant Baltijos šalių bendrus
duomenis, matyti, kad didţiausias respondentų kiekis, kaip didţiausią verslo plėtros suvarţymą
Estijoje, Latvijoje ar Lietuvoje, įvardino mokesčių dydţius, atitinkamai 48,59 %. Tuo tarpu antras
pagal procentinį pasiskirstymą probleminis investicinio klimato aspektas yra neadekvatus darbo jėgos
išsilavinimas, atitinkamai 36,51 % respondentų išsakė tokią poziciją, trečioji kliūtis yra
infrastruktūros dalis – elektra. Iš pateiktų veiksnių maţiausias apklaustųjų skaičius pasirinko muitus ir
prekybos reguliavimą, kaip pagrindinį suvarţymą.
Įvade išnagrinėjus investicijų sąvoką, buvo prieita prie išvados, kad investicijos yra siejamos
su siekiu gauti pelną ar patirti pajamų augimą ateityje, todėl įmonių pajamos regresijos modelyje
panaudojamos kaip priklausomasis kintamasis. Į imtį buvo įtrauktos įmonės, pateikusios atsakymus į
visus nagrinėjamus klausimus. Taigi stebėjimų skaičius 518.
2 lentelė. Mikro duomenų modelio nepriklausomų kintamųjų T statistikos. *99% pasikliovimo lygmuo **95%
pasikliovimo lygmuo
Nepriklausomi kintamieji

Apskaičiuota T reikšmė

Teorinė T reikšmė

Elektra

2,579**

1,965

Mokesčiai

-2,246**

1,965

Saugumas

10,904*
2,586
(Šaltinis: Stjudento lentelės teorinės reikšmės, autorės skaičiavimai)

Nepriklausomi kintamieji buvo elektra, transportas, muitai ir prekybos reguliavimas,
neformali firmų veikla, kreditas, korupcija, politinis nestabilumas, mokesčiai, nuosavybės apsauga ir
darbo jėgos išsilavinimas, kvalifikacija. Dalis nepriklausomų kintamųjų – kokybiniai duomenys.
Pastarieji buvo kvantifikuojami, jiems priskiriant 0 ir 1 reikšmes.
Dėl ribotos darbo apimties apsiribojama nepriklausomų kintamųjų poveikio krypties ir
statistinio reikšmingumo analize, nenagrinėjant absoliučių įverčių reikšmių. Apskaičiuota testo
statistikos reikšmė gaunama dalinant nepriklausomo veiksnio įvertį iš standartinės paklaidos
reikšmės, todėl apskaičiuotos T statistikos ţenklas yra toks kaip ir įverčio.
Modelis korektiškas ir pagal Durbin-Watsono kriterijų nėra pastebima likučių autokoreliacija
su 95 % pasikliovimo lygmeniu. Determinacijos koeficientas lygus 21 %, kas reiškia, kad
nepriklausomi kintamieji paaiškina 21 % įmonių pajamų pokyčių.
Nepriklausomas kintamasis – elektra buvo išreikštas kvantifikuojant kokybinę informaciją
apie elektros prieigos prašymus. Taigi iš gautų rezultatų matyti, kad nepriklausomojo kintamojo –
elektros, įvertis yra teigiamas ir statistiškai reikšmingas su 95 % pasikliovimo lygmeniu. Iš viso to
Apklaustos įmonės galėjo įvardinti daugiau nei vieną investicinio klimato veiksnį – pagrindinį suvarţymą (angl. major obstacle), buvo
apskaičiuotos Baltijos šalių įmonių nuomonių vidutinės reikšmės.
2
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galima spręsti, kad firmos, kurioms buvo suteikta elektros prieiga, uţdirbo daugiau pajamų. Pagerinus
infrastruktūrą šalyje, tai yra padidinus elektros prieigą šalyje, tai tiesiogiai veikia šalyje veikiančių
įmonių, susiduriančių su infrastruktūros problemomis, pajamas. Kitas nagrinėjamas nepriklausomas
veiksnys yra mokesčiai. Apklausos metu respondentai turėjo įvertinti mokesčių, kaip veiklos kliūties
reikšmingumą. Respondentų atsakymai, kuriuose mokesčiai buvo įvardijami ne kaip kliūtis ar tik
maţa kliūtis veikloje buvo kvantifikuojami ir įgavo 0 reikšmę, tuo tarpu atsakymai, kuriuose išreikšta,
kad mokesčiai yra vidutinio stiprumo, stipri ar itin stipri kliūtis buvo kvantifikuojami jiems suteikiant
1 reikšmę. Iš pateiktos 2 lentelės duomenų matyti, kad mokesčių kintamojo įvertis neigiamas, kas
reiškia, kad mokesčiai daro neigiamą poveikį įmonių pajamoms. Didesni mokesčiai maţina
investicijų (čia išreiškiamų per pajamas) vykdymo iniciatyvą. Nagrinėjant saugumą,
nepriklausomuoju kintamuoju buvo pasirinkta įmonių pajamų suma, mokama turto apsaugai. Iš gautų
rezultatų matyti, kad išlaidos saugumui daro statistiškai reikšmingą įtaką su 99 % pasikliovimo
lygmeniu. Gautus rezultatus galima interpretuoti taip: išaugus išlaidoms turto apsaugai, didėja
pajamos. Pajamų išaugimą galima sieti su tuo, kad nuosavybė tampa labiau apsaugota nuo
nusikalstamos veikos padaromos ţalos.
Išvados
Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko 2009 metais atliktoje apklausoje Baltijos šalių įmonės turėjo įvardinti,
kurie iš investicinio klimato veiksnių – mokesčių dydţiai, darbo jėgos išsilavinimas, elektra, korupcija, nusikalstamumas,
konkurentų neformali veikla, galimybė gauti finansavimą, transportavimas, darbo santykių reguliavimas, muitai ir
prekybos reguliavimas, yra pagrindiniai suvarţymai, plėtojant verslą Estijoje, Latvijoje ar Lietuvoje. Baltijos šalyse
daugiausiai įmonių įvardino mokesčių dydţius, neadekvatų darbo jėgos išsilavinimą bei elektrą kaip varţančius veiklą
investicinio klimato veiksnius.
Remiantis „Verslo aplinkos ir įmonių veiklos apţvalgos― apklausos duomenimis buvo siekiama patikrinti, ar
investicinio klimato veiksniai, labiausiai varţantys verslo subjektų veiklą, daro statistiškai reikšmingą įtaką įmonių
pajamoms, kurios nulemia investicijas. Gauta, kad investicinio klimato veiksniai – elektra, mokesčiai ir saugumas daro
statistiškai reikšmingą įtaką Baltijos šalių įmonių pajamoms. Taigi buvo įrodyta, kad trys iš daţniausiai įvardintų
investicinio klimato probleminių veiksnių (elektra, mokesčiai, nusikalstamumas (išreikštas per išlaidas turto apsaugai))
veikia apklausoje dalyvavusių įmonių pajamas.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
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INVESTMENT CLIMATE OF THE BALTIC COUNTRIES

Summary
The main purpose of this article is to identify the main constraints of investment climate in Lithuania, Latvia and
Estonia. Literature analysis reviews the concept of investment, investment climate, sources of influence and components of
investment climate.
After the literature analysis the author described results of Business Environment and Enterprise Performance
Survey conducted by European Bank for Reconstruction and Development in partnership with the World Bank. Results
identified the main constraints (that are components of investment climate) that companies face in Lithuania, Latvia and
Estonia. Moreover, the author carried out the study on statistically significant determinants of companies‘ revenues in the
Baltic countries. The performed research revealed that revenue is significantly influenced by infrastructure - electricity,
taxes and expenditure on asset protection. These determinants were also mentioned in Business Environment and
Enterprise Performance Survey (BEEPS) as the top constraints by business companies in the Baltic countries.
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EUROSKEPTICIZMAS: ŠALININKŲ ATVEJŲ ANALIZĖ
Europos Sąjunga po susikūrimo įgyvendino keturias sėkmingas plėtras, kurių metu buvo priimtos
naujos narės. Plėtros procesas nėra sustojęs, o ateityje planuojama priimti dar daugiau naujų narių.
Europos Sąjungos plėtra turi ne tik teigiamą, bet ir neigiamą pusę. Plečiantis Europos Sąjungai bei
didėjant euro zonos įtakai atsiranda vis daugiau euroskepticizmo šalininkų. Nors euroskeptizicmas yra
labiau paplitęs dar tik keliose šalyse, tačiau tikėtina, kad ateityje jis įsivyraus ir kitose Europos
Sąjungos narėse. Straipsnio tikslas – išsiaiškinti euroskepticizmo paplitimą Europos Sąjungoje.
Straipsnio uţdaviniai:
1. Išsiaiškinti euroskepticizmo sampratą;
2. Išanalizuoti euroskepticizmo paplitimo išraiškas Europos Sąjungos šalyse.
Straipsnio tyrimo metodai: mokslinės literatūros šaltinių sisteminė analizė.
Euroskepticizmo koncepcija
Euroskepticizmas suprantamas, kaip politinis judėjimas, kuris prieštarauja Europos politikai ar
integracijai (Boomgaarden, Schuck ir kt., 2011). Vėliau euroskepticizmas buvo išskirtas į dvi dalis:
sunkus (angl. hard), kuris apibūdina visišką nepriėmimą Europos politikos ir integracijos galimybių,
ir švelnus (angl. soft), kuris priešingai negu sunkus apima lengvesnes aplinkybes, tokias kaip
nacionalinių ir Europos Sąjungos interesų susikirtimas (Kopecky, Mudde, 2002). Euroskepticizmo
sampratos suvokimui skiriami keli motyvai, kurie pagal Boomgaarden, Schuck ir kt. (2011) yra tokie:
 didėjanti imigracija Vakarų Europos valstybėse;
 Briuselio biurokratija;
 Nacionalinio identiteto, vertybių naikinimas;
 Europos Sąjungos interesai esantys aukščiau nacionalinių interesų;
 Globalizacijos ir bendros valiutos pavojai.
Kaniok (2005), Harmsen ir Spiering (2004) teigia, kad diskusijos euroskepticizmo tema tiek
Europos Sąjungoje, tiek politikos mokslų srityje prasidėjo 1990 – ųjų viduryje. Laikui bėgant
euroskepticizmas tapo madingu posakiu politiniuose sluoksniuose bei akademinėje literatūroje, vėliau
tai perėjo į visuomenės baimę Europos integracijos atţvilgiu (Lubbers ir Scheepers, 2005, 2010).
Anot Sczerbiak ir Taggart (2008) šiuo metu euroskepticizmas yra vienas įdomiausių politinių
reiškinių, kurį be galo sunku įvertinti, išmatuoti ar konceptualizuoti.
Euroskepticizmo atvejų analizė
Euroskepticizmo šalininkai dominuoja Didţiojoje Britanijoje, nes Europos Sąjunga
suvokiama kaip kelianti grėsmę tradiciniam britų gyvenimo būdui. Didţiosios Britanijos premjeras
Deividas Kameronas (2012) uţsiminė, jog planuoja rengti referendumą dėl Jungtinės Karalystės ryšių
su Europos Sąjunga. Paskutiniu metu premjero Deivido Kamerono torių partijos eiliniai nariai ragina
iš naujo derėtis dėl Jungtinės Karalystės santykių su Europa, o vienas parlamento narys rengia
įstatymo projektą, kuriame numatomas visiškas šalies pasitraukimas iš ES. Jungtinė Karalystė
planuoja surengti referendumą, kurio metu britai galėtų pareikšti savo nuomonę dėl šalies narystės
ES. Atlikta apklausa parodė, kad pusė britų nori kuo greičiau balsuoti dėl santykių su ES. Net 81
procentas britų pasisakė uţ referendumą artimiausiais metais. Britų euroskeptikai tvirtai tiki, kad tai
bus galimybė sumaţinti Briuselio galias bei atsiriboti nuo brangių su euro krize susijusių sprendimų.
Tačiau yra didelė tikimybė, kad atotrūkis tarp Didţiosios Britanijos ir Europos Sąjungos padidės. Tai
galima paaiškinti labai paprastai. Septyniolika euro zonos šalių - kurioms Didţioji Britanija
nepriklauso – deda rimtas pastangas tam, kad plėtotų politinę sąjungą, remdamasi federalizmu,
centralizuotu politinių sprendimų priėmimu. Tačiau tokias plėtojimo galimybes Jungtinei Karalystei
sunku priimti (Bergvall, Johnson, 2013). Iš esmės Jungtinė Karalystė mėgina atsiriboti nuo to, kas
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vyksta euro zonoje, tačiau kartu siekia didesnės euro zonos integracijos – ypač tada, kai tai nesusiję su
Jungtine Karalyste.
Impey (2012) teigimu antieuropietiški sentimentai, kuriuos skleidţia Didţiosios Britanijos
vyriausybė, nemaţina šios šalies įtakos Briuselyje. Iš tikrųjų Jungtinė Karalystė savo pareigūnų
Briuselyje dėka išlieka gana įtakinga. Tačiau Jungtinei Karalystei metas apsispręsti – arba ji nori būti
Europos Sąjungoje ir prisiimti visus įsipareigojimus, arba nenori joje likti.
Dar viena euroskepticizmą puoselėjanti šalis – Suomija. Anot Jankaitytės (2012) Suomija
buvo reali kandidatė atsiskirti nuo euro zonos, nes kaimyninės šalys nėra prisijungusios prie vieningos
valiutos, o Suomija daugiausiai prekiauja ne su euro zonos šalimis. Todėl šalyje kūrėsi euroskeptikų
partijos, tokios kaip „Tikrieji suomiai―, kurie aiškina, kad euro zona negali būti tokia, kokia yra dabar.
Šalies išėjimo iš euro zonos perspektyva taip pat dţiaugėsi ir Vokietijos euroskeptikai. Kadangi
Suomija sulauţytų egzistuojantį tabu šalims kreditorėms išeiti iš euro zonos ir Vokietijai būtų
lengviau sulauţyti moralinius įsipareigojimus Europai. Nors šis Suomijos pareiškimas galėjo būti tik
tuščios šnekos, jos padėjo Suomijai. Šalimi susidomėjo ne tik ţiniasklaida, kuri padeda išreikšti
Suomijos poţiūrį į euro zonos krizę, bet ir susiviliojo investuotojai.
Euroskepticizmas Vokietijoje prasidėjo visai neseniai – 2013 metų kovą. Šiuo atveju
euroskepticizmo išraiška Vokietijoje yra nauja politinė partija, ,,Alternatyva Vokietijai―, kuri pirmoji
atvirai ragina atsisakyti euro. Partijos vadovas, ekonomikos profesorius, Berndas Lucke yra vienas
kontroversiškiausių Vokietijos veikėjų. Didţiausias partijos siekis – patekti į rugsėjo mėnesį
vyksiančius federalinius rinkimus. Kartu su savo partija Berndas Lucke siekia euro zonos
panaikinimo ir grįţimo prie nacionalinių valiutų arba naujų, maţesnių ir homogeniškesnių valiutos
blokų. Taip pat nori decentralizuotos Europos Sąjungos, kurioje būtų maţiau biurokratijos ir daugiau
dėmesio bendrajai rinkai. B.Lucke mano, kad euras anaiptol nebėra taikos projektas, kaip planuota, ir
šiandien skatina europiečių nesantaiką (Ţurnalas IQ, 2013).
Vokietijos išėjimas iš euro zonos yra laikomas vienu iš krizės sprendimo būdų. Pasitraukus
didţiausiai ir stipriausiai euro zonos ekonomikai euras nuvertėtų, Vokietijos markė pabrangtų ir
Europos periferija atgautų konkurencingumą eksporto rinkoje.

1 pav. Europos Sąjungos narių gyventojų dalis, pasisakančių prieš eurą, proc.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Jones D.(2012) ir www.ekonomika.lt

1 paveiksle pateikta tam tikrų Europos Sąjungos šalių apklausos duomenys, kurie
reprezentuoja gyventojų poţiūrį bendros valiutos atţvilgiu. Skeptiškiausiai į eurą ţvelgia Švedijos
piliečiai, kurie stengiasi atitolinti euro įsivedimą. Taip pat gana priešiškai euro zonos atţvilgiu
nusiteikę ir Lietuvos piliečiai. Ispanijos, Italijos ir Prancūzijos gyventojų nuomonė euro atţvilgiu
pasiskirstė gana tolygiai, t.y. prieš vieningą valiutą pasisakė šiek tiek daugiau nei pusė respondentų.
27 procentai Vokietijos gyventojų jaučia nostalgiją markei, todėl galima teigti, kad euras šioje šalyje
įsitvirtino gana stipriai.
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Išvados ir pasiūlymai
Euroskepticizmas prieštarauja Europos integracijai ir formuoja priešiškas nuomones tiek Europos Sąjungos, tiek
euro zonos atţvilgiu. Euroskepticizmas grindţiamas penkiais pagrindiniais motyvais . Kaip sąvoka, euroskepticizmas,
įgyja vis platesnę reikšmę ir tampa vis daţniau naudojamas.
Didţiojoje Britanijoje atsiranda vis daugiau euroskepticizmo šalininkų, tačiau ilgainiui pasitraukimas iš Europos
Sąjungos pakenktų šaliai tiek ekonomiškai, tiek ir politiškai. To pasekoje Britanija turėtų tvirtai pareikšti sutikimą remti
bendros Europos projektą, dalyvauti forumuose, ieškoti partnerių ir sprendimų, kurie būtų naudingi ne tik šaliai, bet ir visai
Europai.
Suomijos padėtis yra palanki atsiskirti nuo bendros valiutos sąjungos. Šalis tolimesnių veiksmų išstojimui iš euro
zonos neplanuoja.
Vokietija visu savo narystės laikotarpiu buvusi eurooptimistinėje pusėje keičia savo poziciją. Vokietijoje įsteigta
nauja euroskepticistinė politinė partija, siekianti keisti jau spėjusias nusistovėti Europos Sąjungos taisykles.
Literatūra
Bergvall D., Johnson A. ir kt. (2013). Pasaulio ekonomikos apţvalga „Nordic Outlook“. SEB bankas, Stokholmas.
Boomgaarden H.G.,. Schuck A.R.T. (2011). Mapping EU attitudes: Conceptual and empirical dimensions of
Euroscepticism and EU support. European Union Politics.
3. Harmsen R, Spiering M. (2004). Euroscepticism and the evolution of European political debate. European Studies
(20).
4. Kaniok P. (2012). Eurosceptics – enemies or a necessary part of European integration? Romanian Journal of
Political Science.
5. Kopecky P., Mudde C. (2002). The Two Sides of Euroscepticism. European Union Politics.
6. Lubbers M., Scheepers P. (2005). Political versus instrumental Euro-scepticism: Mapping scepticism in European
countries and regions. European Union Politics.
7. Lubbers M., Scheepers P. (2010). Divergent trends of euroscepticism in countriesand regions of the European Union.
European Journal of Political Research.
8. Szczerbiak A., Taggar P. (2008). Opposing Europe? The Comparative Party Politics of Euroscepticism, Volume I:
Case Studies and Country SurveysVolume II: Comparative and Theoretical Perspectives. Oxford University Press.
9. Jankaitytė G. (2012). Suomija prašo dėmesio. Prieiga per internetą: www.ekonomika.lt
10. Jones D. (2012). Euroskepticizmas Švedijoje vis dar gajus. Prieiga per internetą: www.lrytas.lt.
11. Impey D. (2012). UK should „make up its mind‟ on Europe. Prieiga per internetą: www.euractiv.com.
12. Daugiau nei pusė britų mano, kad ES kenkia ekonomikai. Prieiga per internetą: www.ekonomika.lt.
1.
2.

EUROSCEPTICISM: THE ANALYSIS OF FOLLOWERS CASES
Summary
Euroscepticism is the body of criticism of the European Union, and opposition to the process of political
European integration, existing throughout the political spectrum. Euroscepticism began in the European Union and in the
political science field in the mid of 1990s. Nowadays more and more European Union members join to the other
eurosceptics. The main our goal is to identify the distribution of eurosceptics in the European Union. The eurosceptics is
spread widely in the countries such as Great Britain, Finland and Germany. These countries established political parties
which strive to attract followers as much as possible.
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EMIGRACIJOS POVEIKIS NEDARBO LYGIUI IR DARBO UŢMOKESČIUI
LIETUVOJE
Emigracija yra viena iš didţiausių problemų šiandieninėje Lietuvoje. Dėl didelių emigracijos
tempų Lietuvos visuomenėje 2001-2012 m. laikotarpyje 45-84 m. amţiaus ţmonių grupė smarkiai
išaugo. Ši tendencija rodo galimą Lietuvių tautos senėjimą, netgi išnykimą. Ateities Lietuva gali
susidurti su darbo jėgos stygiumi, kurį teks kompensuoti, pritraukiant darbo jėgą iš uţsienio. Dar
vienas neigiamas emigracijos padarinys yra „protų nutekėjimas―, kitaip tariant, specialistų emigracija,
kuri buvo sąlygota Lietuvos narystės Europos Sąjungoje (Labanauskas, 2006). Lietuva pralaimi
konkurencinę kovą prieš Europos Sąjungos nares senbuves, lyginant uţimtumo lygį, socialinį bei
ekonominį išsivystymą, todėl prarandami specialistai gali sąlygoti kvalifikuotos darbo jėgos stygių
Lietuvoje. Emigracija daro daug ţalos Lietuvai, tačiau yra teigiama, kad padidėjus emigracijos
tempams, nedarbo lygis šalyje sumaţėja (Čiarnienė ir Kumpikaitė, 2009). Taigi šio darbo tikslas –
išanalizuoti emigracijos, nedarbo lygio, darbo uţmokesčio kitimo tendencijas, bei jas susieti
tarpusavyje. Numatytam darbui tikslui pasiekti keliami šie uţdaviniai:
1. Apibrėţti emigracijos esmę ir emigracijai įtakos turinčius veiksnius;
2. Apţvelgti emigracijos tendencijas Lietuvoje;
3. Nustatyti emigracijos poveikį darbo uţmokesčiui ir nedarbo lygiui.
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, statistinė tyrimo duomenų analizė bei grafinis
duomenų vaizdavimas
Emigracijos esmė ir emigracijai įtaką darantys veiksniai
Migracija – dinamiškas ir įvairialypis procesas, susijęs su šalių sąlygomis, jų traukos ir stūmos
jėgomis, veikiantis socialinę, ekonominę, politinę, demografinę ir kitas šalių sistemas, turintis įtakos
jų gerovei bei vystymuisi (Stulgienė ir Daunorienė, 2009). Emigracijai įtakos turi daugybė veiksnių.
Pagal Čiarnienę (2009) jie skirstomi į ekonominius, demografinius, geografinius, socialinius,
kultūrinius, politinius ir psichologinius veiksnius. Daugiausia įtakos apsisprendimui emigruoti turi
ekonominis šalies išsivystymas, kvalifikuotos ar nekvalifikuotos darbo jėgos uţmokesčio, darbo bei
karjeros galimybių skirtumai atskirose valstybėse. Tai atspindi ir Network ir Intelligence Group
Lietuvoje 2012 m. atliktos apklausos rezultatai, kurie pateikti 1 paveiksle.
Pasaulio keitimas

Naujų paţinčių uţmezgimas
Partneris (vyras, ţmona, gyv. draugas (-ė)) jau dirba…
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1 pav. Emigracijos prieţastys Lietuvoje, 2012 m.

2004 m. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, darbo jėgai susidarė palankios sąlygos laisvai judėti
tarp šalių. Pagrindinai darbo jėgos judėjimą tarp šalių nulėmę veiksniai buvo darbo uţmokesčio
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skirtumai, geresnės darbo sąlygos Europos šalyse senbuvėse (Gruzevskis, 2004). Iki įstojimo į
Europos Sąjungą, 19,1 proc. lietuvių emigruodavo į Lenkiją, 17,0 proc. – Vokietiją, 11,7 proc. –
Ameriką (Sipavičienė, 1995). Tuo tarpu 2010 m. 49,2 proc. emigrantų išvyko į Didţiąją Britaniją,
15,7 proc. – Airiją (Lietuvos Statistikos Departamentas, 2010). Šis šalių pasikeitimas gali būti
paaiškinamas tuo, kad vis daugiau lietuvių supranta anglų kalbą, todėl jiems yra lengviau integruotis
angliškai kalbančiose valstybėse. Nuo 1990 m. iš Lietuvos išvyko 615 tūkst. ţmonių, kasmet
vidutiniškai po 30 tūkst. Didţiausias skaičius emigrantų uţfiksuotas 2010 m., kuriais savo išvykimą
deklaravo net apie 83 tūkst. ţmonių (ţr. 2 pav.). Šitoks deklaruotos emigracijos pakilimas aiškinamas
Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimais.
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2 pav. Emigrantų ir imigrantų skaičiaus kitimas Lietuvoje 2001-2012 m.

Emigracijos poveikis darbo uţmokesčiui ir nedarbo lygiui
Kalbant apie emigracijos pasekmes Lietuvai yra išskiriamas ilgasis ir trumpasis laikotarpiai
(Gruzevskis, 2004). Trumpuoju laikotarpiu jaučiama daugiau neigiamų emigracijos pasekmių. Pagal
2002 m. atliktą gyvenimo sąlygų apklausą iš 4 ţmonių, ketinančių emigruoti, 3 ţmonės yra dirbantys
ir tik 1 neturintis darbo (Matulionis, 2001). Taigi tokia dirbančiųjų bei kvalifikuotų ţmonių
emigracijos tendencija sukelia nusistovėjusios darbo jėgos struktūros pakitimus šalyje, kuris sąlygoja
BVP, BVPG maţėjimą (Vidal, 1998). Kvalifikuotų darbuotojų stygius bei nekvalifikuotų perteklius
sukelia pajamų nelygybės didėjimą šalyje. Pagal Grudzevskį (2004) ilguoju laikotarpiu didelių
neigiamų pasekmių emigracija nesukelia, nes kvalifikuotų darbuotojų stygius yra kompensuojamas
kvalifikuotos darbo jėgos pritraukimu iš uţsienio. Kadangi Lietuvoje emigracijos mastai yra didesni
nei imigracijos, maţmeninės prekybos sektoriaus darbuotojų bei tolimų reisų vairuotojų pasiūloje
jaučiamas didelis stygius (Thaut, 2008). 2005/2004 metais Lietuvos Laisvosios rinkos instituto
atliktoje apklausoje paaiškėjo, kad dauguma darbdavių jaučia kvalifikuotos darbo jėgos stygių, dėl
kurio daugiau laiko bei pinigų yra išleidţiama darbo jėgos apmokymams (Kacinskiene, 2005). To
pasėkoje, maţėjant BVP bei gamybos produktyvumui, maţėja darbo uţmokestis.
Tiriant ilgalaikes emigracijos pasekmes, Lietuvai būtina įvertinti emigruojančių ţmonių struktūrą.
Manoma, kad kuo ţmogus yra jaunesnis, labiau išsilavinęs, ekonomiškai aktyvus, tuo jis yra labiau
linkęs emigruoti (Krieger, 2004; Castles ir Miller, 2003). Lietuvos emigrantai yra daugiausia jauni,
išsimokslinę ţmonės, kurie turi didesnį mobilumą, bei gali pasinaudoti Europos Sąjungos nuostata dėl
laisvo darbo jėgos judėjimo Lietuvoje 2003 m. iš 132,843 emigrantų net 22,1 proc. buvo aukštos
kvalifikacijos darbuotojai (Lietuvos Statistikos Departamentas, 2003). 1997 m. atliktame tyrime
nustatyta, kad „protų nutekėjimas― yra jaučiamas Lietuvos mokslo ir technologijų srityje (Sipavičienė
ir Stankūnienė, 1997).
Miyagiwa (1991) sukūrė modelį, kuris yra paremtas tuo, kad kuo ţmogus yra labiau išsilavinęs,
tuo jis gauna didesnį atlyginimą. Taip pat modelyje teigiama, kad didesnėse šalyse yra daugiau
išsimokslinusių darbuotojų, dėl to šiose šalyse darbo uţmokesčio lygis yra didesnis. Autorė išskiria
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dvi „protų nutekėjimo― galimybes. Pirmoji – kai emigruojantieji yra visi išsilavinę, antroji – kai tik
tam tikra dalis emigruojančiųjų yra išsilavinę. Pagal Miyagiwa (1991), emigruojant tik tam tikrai
daliai išsilavinusiųjų ţmonių yra sukeliamos teigiamos pasekmės šalies darbo uţmokesčio lygiui, nes
kvalifikuotų darbuotojų emigrantų darbo uţmokestis padidėja kitose šalyse, tuo tarpu neemigravusių
nekvalifikuotų darbuotojų atlyginimas išlieka tokiame pačiame lygyje.
Trumpuoju laikotarpiu išvykstantys emigrantai sudaro didesnes galimybes įsidarbinti tiems
ţmonėms, kurie pasilieka šalyje (Pocius, 2002). Emigracija taip pat gali paskatinti darbdavius daugiau
investuoti į naujas technologijas, kelti atlyginimus darbuotojams, kad juos išlaikyti pas save įmonėje,
šitai gali sumaţinti struktūrinio nedarbo lygį (Thaut, 2008). Net 60 proc. sumaţėjusio nedarbo lygio
2005 m. galime priskirti emigracijai (Greicius, 2005). Taigi galime teigti, kad emigracija daro didelę
įtaką nedarbo lygio svyravimams, bei kad tarp emigracijos ir nedarbo lygio egzistuoja netiesioginė
priklausomybė.
Išvados
Emigraciją galima apibrėţti kaip procesą, susijusį su šalių sąlygomis, veikiantį ekonominę, socialinę ir kitas šalių
sistemas, bei jų vystymąsi. Emigracijai įtaką darančius veiksnius galima suskirstyti į ekonominius, geografinius,
socialinius, demografinius, kultūrinius, politinius ir psichologinius.
Įstojus į Europos Sąjungą emigracija Lietuvoje ypač suaktyvėjo. Kasmet iš Lietuvos vidutiniškai išvyksta 30
tūkst. ţmonių. Populiariausios šalys tarp emigrantų yra ES narės senbuvės – Didţioji Britanija ir Airija.
Emigracija daro didelį poveikį nedarbo lygiui Lietuvoje. Tarp šių dviejų kintamųjų pastebimas netiesioginis
ryšys. Pastebima kvalifikuotos darbo jėgos emigracijos tendencija, kuri sumaţina Lietuvos BVP, gamybos produktyvumo
lygį, tuo pačiu ir darbo uţmokestį.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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8.
9.
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11.
12.
13.
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EMIGRATION EFFECT ON WAGES AND UNEMPLOYEMENT RATE IN LITHUANIA
Summary

This article briefly describes the essence of emigration, factors which have an impact on decision making to
emigrate. Also this article analyses the trend of emigration in Lithuania in last decades, connection between emigration
volume and wages, unemployment rate in Lithuania. In fact, increased emigration scope drives down unemployment rate
in source country. Furthermore emigration causes ―brain drain―, which leads to shortage of skilled workers and decline of
productivity in source country.
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PASIRENGIMAS MOKĖTI UŢ ENERGIJĄ, PAGAMINTĄ IŠ
ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ
Straipsnio tikslas – įvertinti vartotojų pasirengimą mokėti uţ energiją, pagamintą iš
atsinaujinančių energijos šaltinių. Sparčiai auganti pasaulio ekonomika ir energijos suvartojimas,
ţmogaus veiklos sukelta klimato kaita – vieni iš svarbiausių veiksnių šiandieniniame pasaulyje.
Energijos poreikis didėja, o šaltiniai senka, tradiciniai energijos gavimo būdai kenkia aplinkai, todėl
vis daţniau yra kalbama apie atsinaujinančius energijos šaltinius, kurie yra draugiškesni aplinkai,
prisideda prie klimato kaitos stabilizavimo. Straipsnyje pateikti atsinaujinantys energijos šaltiniai.
Išskirta pasirengimo mokėti koncepcija. Pasirengimas mokėti uţ energiją, pagamintą iš
atsinaujinančių energijos šaltinių – ţingsnis prie tvaresnės aplinkos, parodo visuomenės rūpestį
klimato kaitos klausimu, norą uţtikrinti švarią aplinką, kurioje patys gyvena.
Straipsnio aktualumas, problemos ištyrimo lygis, mokslinė problema. Vartotojų poreikiai vis
didėja, besaikis gamtos išteklių naudojimas, iškastinis kuris, gaminantis energiją - senka, didėjanti jų
kaina kelia vis didesnį susirūpinimą visuomenėje, todėl vis daţniau kalbama apie alternatyvas. Viena
iš alternatyvų – atsinaujinantys energijos šaltiniai, kurie yra palankesni aplinkai, atsinaujinantys,
stabdantys klimato kaitą. Atsinaujinančių rnergijos šaltinių populiarumas priklauso nuo vartotojų
poţiūrio, noro mokėti uţ tokią energiją. Pasaulyje aktuali klimato kaitos, darnios aplinkos tema.
Atlikta daugybė tyrimų aplinkosauginiais klausimais. Vertinta vartotojų pasirengimas mokėti uţ
atsinaujinančius energijos šaltinius. Straipsnio tikslas – pateikti pasirengimo mokėti uţ energiją,
pagamintą iš atsinaujinančių energijos šaltinių vertinimą.
Straipsnio uţdaviniai:
 Aptarti atsinaujinančių energijos šaltinius;
 Įvertinti energijos vartotojų pasiruošimą mokėti uţ energiją, pagamintą iš atsinaujinančių
energijos šaltinių.
Straipsnio metodai: mokslinės literatūros analizė, periodinės literatūros analizė, statistinių
duomenų apdorojimas ir susisteminimas.
Atsinaujinantys energijos ištekliai – alternatyva tradiciniam energijos gavimo būdui
Atsinaujinantys energijos šaltiniai – gamtos ištekliai, atsirandantys ir atsinaujinantys veikiami
gamtos ir ţmogaus sukurtų procesų, kurią galima naudoti energijai gaminti. Išskiriami tokie
atsinaujinantys energijos šaltiniai kaip: biomasė, vėjo energija, saulės energija, hidroenergija,
geoterminė energija ir kt. Kaip teigia Štreimikienė (2002)7 atsinaujinančių energijos išteklių
naudojimas duoda didelę išorinę naudą: išvengiama atmosferos taršos, maţėja energetinė
priklausomybė nuo kitų, atsiranda galimybė kurti naujas darbo vietas ekonomiškai atsilikusiuose
regionuose. Europos Sąjunga1 siekia, kad būtų plėtojama atsinaujinanti energija, ši energija gali
pakeisti iškastinį kurą, padėti įvairinti energijos tiekimą ir maţinti išmetamo anglies dioksido kiekį.
Atsinaujinančių energijos šaltinių privalumai1 susiję su poveikiu klimato kaitai, energijos teikimo
saugumui ir ilgalaike ekonomine nauda.
Pasirengimas mokėti uţ energiją, pagamintą iš atsinaujinančių energijos šaltinių
Jesdapipat teigia, kad pasirengimas mokėti tai vienas iš būdų, kuriuo galima nustatyti, kiek
vartotojai yra pasirengę mokėti uţ tam tikras prekes ir paslaugas4. Freeman (2003) teigia, kad
pasiruošimas mokėti yra apibrėţiamas kaip maksimalus kiekis pinigų, kuriuos asmuo nori sumokėti,
kad gautų tam tikrą naudą ar paslaugą5. Pasirengimą mokėti uţ energiją, pagamintą iš atsinaujinančių
energijos šaltinių, įtakoja daugybė veiksnių: amţius, lytis, gaunamos pajamos, išsilavinimas,
informuotumus apie atsinaujinančius energijos šaltinius ir jų naudą klimatui9. Gans (2000) išskiria
tokius veiksnius, nuo kurių priklauso noras mokėti uţ tam tikrą paslaugą ar produktą - vartotojai
pasiryţę mokėti uţ tam tikrą paslaugą ar produktą dėl didesnio pelno, gaunamos naudos, kai jų
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pajamos didėja, kai tam tikras produktas ar paslauga tampa pigesnis2. Tačiau, kad vartotojų
pasirengimas mokėti uţ energiją būtų didesnis, turi būti teikiamas didesnis visuomenės
informuotumas apie atsinaujinančių energijos šaltinių teikiamą naudą5. Lietuvoje atlikto tyrimo
duomenimis, respondentams trūksta informacijos apie atsinaujinančius energijos šaltinius, todėl jų
pasirengimas mokėti uţ energiją, pagamintą iš atsinaujinančių energijos šaltinių yra menkas.
JAV atliktų tyrimų duomenimis3, dauguma apklaustųjų buvo pasirengę mokėti uţ
atsinaujinančius energijos šaltinius, tačiau nedaugiau kaip uţ tradicinius energijos šaltinius. Labiausiai
respondentai pasirengę mokėti uţ saulės ir vėjo energiją. Turimas išsilavinimas (ţr. 1 lentelę) ir
gaunamos pajamos (ţr. 2 lentelę) taip pat turi įtakos pasirengimui mokėti uţ energiją.
1 lentelė. Palaikymas ir pasirengimas mokėti pagal išsilavinimą3
Išsilavinimas
Vidurinis arba ţemesnis
Nebaigtas aukštasis
Aukštasis
Magistro ir aukštesnis
laipsnis

Remtų ir mokėtų
daugiau
21,84
34,29
46,15

Remtų bet nemokėtų
daugiau
64,37
59,05
50

Nepalaiko nepaisant
kainos
13,79
6,67
3,85

48,75

45

6,25

Pagal 1 lentelėje pateiktus duomenis matyti, labiausiai nepasirengę mokėti uţ energiją,
pagamintą iš atsinaujinančių energijos šaltinių turintys vidurinį ar ţemesnį išsilavinimą. Labiausiai
remiantys ir pasiryţę daugiau mokėti – magistro ir aukštesnį laipsnį turintys respondentai.
2 lentelė. Palaikymas ir pasirengimas mokėti pagal pajamų lygį3
Pajamų lygis ($)
Maţiau nei 25,000
25,001- 45,000
45,001 – 60,000
60,001 – 75,000
75,001 – 100,000
Daugiau uţ 100,001

Remtų ir mokėtų
daugiau
18,75
39,47
39,66
60,78
39,62
47,46

Remtų bet nemokėtų
daugiau
68,75
57,89
51,72
35,29
50,94
47,46

Nepalaiko nepaisant
kainos
12,50
2,63
8,82
3,92
9,43
5,08

Pagal pateiktus 2 lentelėje duomenis, galima daryti prielaidą, kad labiausiai pasiryţę mokėti
uţ energiją, pagamintą iš atsinaujinančių energijos šaltinių yra tie vartotojai, kurių pajamos 60,001 –
75,000 $ kategorijoje. Nepasiryţę mokėti nepaisant kainos yra tie respondentai, kurių pajamos
maţesnės uţ 25,000 $.
Nemaţai apklaustų respondentų teigia, kad yra pasisakantys uţ atsinaujinančius energijos
šaltinius, tačiau faktinis vartotojų pasiryţimas mokėti yra kur kas maţesnis nei pagal gaunamus
rezultatus. Lietuvoje atlikto tyrimu metu buvo pateiktos prieţastys, kodėl respondentai neperka
energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos šaltinių.
3 lentelė. Prieţastys, kodėl respondentai neperka energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos šaltinių8
Prieţastys, kodėl respondentai neperka energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos
šaltinių
Brangu
Nėra galimybės pasirinkti tiekėjo, teikiančio tokia energiją
Nebuvo pasiūlyta tokia energija
Per maţai informacijos
Nepasitikiu tokia energija
Negalvoju apie

Procentai
3,85
29,49
38,47
14,10
1,28
12,82

Remiantis tyrimo rezultatais (ţr. 3 lentelę), didţioji dauguma respondentų teigia, kad nėra
naudoją energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, todėl, kad jiems tokia energija
nebuvo pasiūlyta. Ir tik 3,85 proc. nurodė, kad jiems tokia energija yra brangi. Galima teigti, kad
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vartotojams nėra sudaromos sąlygos pasirinkti uţ kokią energiją mokėti – tadicinę ar pagamintą iš
atsinaujinančių energijos šaltinių.
Išvados
Yra išskiriamos tokios atsinaujinančių energijos šaltinių formos – saulės energija, vėjo energija, geoterminė
energija, biomasė. Energija pagaminta iš atsinaujinančių energijos šaltinių gali pakeisti iškastinį kurą, padėti įvairinti
energijos tiekimą ir maţinti išmetamo anglies dioksido kiekį.
Pasirengimas mokėti apibrėţiamas kaip būdas, kuriuo galima nustatyti, kiek vartotojas pasiryţęs mokėti uţ tam
tikrą produktą ar paslaugą. Pasirengimą mokėti uţ energiją, pagamintą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, įtakoja tokie
veiksniai kaip išsilavinmas, gaunamos pajamos, informuotumas. Labiausiai pasirengę mokėti uţ tokią energiją yra tie
vartotojai, kurie turi aukštajį išsilavinimą ir didesnes pajamas. Vartotojų pasirengimas mokėti uţ tokią energiją būtų
didesnis, jei visuomenė būtų labiau informuota apie atsinaujinančių energijos šaltinių teikiamą naudą, pasirinkimo
galimybes.
Literatūra
1. Europos Komisija (2008). Informacinis pranešimas apie atsinaujinančios energijos ir klimato kaitos priemones.
2. Gans J. (2000). Economic Decision – Making and Value Creation.
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7. Štreimikienė D. (2002). Local and global issues of sustainable energy development in Lithuania // Power
Engineering, issue 1
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THE PREPARATION TO PAY FOR ENERGY PRODUCED FROM RENEWABLE ENERGY SOURCES
Summary
The article aims - to assess consumers' willingness to pay for energy produced from renewable energy sources.
The rapid growth of the global economy and energy consumption, human-induced climate change - one of the most
important factors in today's world. Energy demand increases and supplies running low, the traditional methods of obtaining
energy bad for the environment, it is increasingly being talked about renewable energy sources, which are friendlier to the
environment, contributes to the stabilization of climate change and are a great alternative to traditional energy sources. This
paper presents the renewable energy sources. Emphasis willingness to pay concept. Willingness to pay for energy
produced from renewable energy sources - a step towards a more sustainable environment, shows public concern on
climate change, the desire to ensure a clean environment where they live.
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ŠVEDIJOS, JUNGTINĖS KARALYSTĖS IR LIETUVOS AUKŠTOJO
MOKSLO FINANSAVIMO PROBLEMOS
Dauguma išsivysčiusių ir besivystančių šalių susiduria su aukštojo mokslo finansavimo
problemomis. Šiuolaikiniame pasaulyje valstybės siekia tapti konkurencingos, dinamiškos: politikos,
ekonomikos ir švietimo srityse. Todėl itin svarbų vaidmenį įgauna kokybiška aukštojo mokslo sistema
ir jos finansavimas. Tai padeda šalies piliečiui sėkmingai integruotis į visuomenę, todėl anot Vilniaus
universiteto Kauno Humanitarinio fakulteto dekano prof. Dr. Sauliaus Gudo aukštasis mokslas
naudingas tiek asmeniui, tiek valstybei. Valstybės skirtos lėšos mokymosi institucijoms skatina plėtoti
ir uţtikrina aukštojo mokslo kokybę šalies piliečiams.
Švedijos, JK ir Lietuvos aukštojo mokslo finansavimo problemų analizė
Siekiant išsiaiškinti aukštojo mokslo galimybes ir finansavimo problemas buvo atlikta
Švedijos, Jungtinės Karalystės ir Lietuvos valstybių lyginamoji analizė.
Analizė parodė, jog didţioji pasaulio valstybių vykdo skirtingas aukštojo mokslo sistemas.
Šalies istorija, švietimo tradicijos, demografinė, ekonominė, institucinės sistemos yra pagrindiniai
faktoriai lemiantys skirtingą švietimo sistemą, remiantis Euroguidace 2012 m. duomenimis. Kita
vertus, Švedijos, JK ir Lietuvos valstybes vienija noras organizuoti švietimo sistemą, kuri remtųsi
šalies konstitucija, atsiţvelgiant į visuomenės gerovę bei piliečių poreikius.
Švedija moderni Šiaurės Europos šalis, pasiţyminti išplėtota aukštojo mokslo sistema.
Švedijoje teikiamas: nemokamas mokslas, plati mokymosi institucijų pasiūla, nuo 1861 m. vykdomas
Švedijos aukštojo mokslo kokybės vertinimas. 2000-2010 m. laikotarpyje matomas studentų augimas
nuo 346,9 iki 455 tūkst. ţmonių. O valstybės išlaidos mokymosi institucijoms, tenkančios vienam
studentui nuo BVP proc. (1 pav.) kiekvienais metais auga, 2009 m. siekė net 53,5 proc. matomas,
tiesioginis ryšys (augimas) tarp studentų skaičiaus ir skiriamų lėšų. Tam įtakos turėjo: aukštos
dėstytojų kompetencijos, bendradarbiavimas su privačiu verslo sektoriumi, didelė skiriama lėšų dalis
mokslinių tyrimų ir ekspermentiniai plėtrai.
Jungtinė Karalystė išsivysčiusi Europos šalis, pasiţymi švietimo sistemoje giliomis
tradicijomis nuo XII-XIII a. Ši šalis didţiuojasi prestiţiniais: Oksfordo, Kembridţo universitetais,
kurie remiantis „Times Higer Education― duomenis 2009 m. pateko į geriausių pasaulio universitetų
dešimtuką. JK aukštojo mokslo sistema yra traktuojama, kaip viena iš stipriausių. Atlikta analizė
atskleidė, jog šioje šalyje mokslas yra mokamas.Valstybė maţai kompensuoja studijų programų,
pagrindinės lėšos gaunamos iš privataus sektoriaus, siekiant išugdyti kvalifikuotus specialistus.
Pastebėta, jog 2000-2010 m. studentų skaičius sparčiai didėja nuo 2024,1 iki 2479,2 tūkst. ţmonių
tam įtakojo valstybės investicijos į informacines technologijas, kas didino paklausą kvalifikuotiems
specialistams.
Lietuva, Europos Sąjungoje priskiriama prie valstybių gaunančių didţiausią išsilavinimą
visuomenėje (7 vieta), remiantis EK ataskaita (2010). Šalies švietimo sistema remia dalį studentų, o
likusi studentų dalis, studijų kainą padengia patys. Lietuvoje studentų skaičius 2000-2010 metais augo
nuo 121,9 iki 201,4 tūkst. ţmonių, tai lėmė šalies 2013 metų pasiekti rezultatai Europos Sąjungoje,
Lietuva priskirta prie pasaulio valstybių novatorių. Finansinė parama ir ţmogiškieji ištekliai yra
išskiriamos, kaip stipriosios Lietuvos aukštojo mokslo pusės.
Siekiant įvertinti Švedijos JK ir Lietuvos švietimo sistemos dabartinę situaciją, analizėje
pasirinktas BVP rodiklis, kuris parodė valstybių skiriamą BVP dalį švietimo funkcijai, proc. (2 pav.)
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Atlikus tyrimą pastebėta, jog didţiausia parama yra gaunama Švedijos valstybėje. Šis rodiklis
siekia daugiau nei 2 proc. nuo BVP. Tam didelę įtaką turėjo tinkama viešųjų finansų valdymo
politika, valstybinių dotacijų kompensavimo sistema. Antra vertus, šalyje susiduriama su
reprodukcijos problema - specialybių finansavimas neatitinka darbo rinko paklausos. Nedidelis
viešojo sektoriaus finansavimas pastebimas Jungtinėje Karalystėje. Nuo 2011 m. aukštojo mokslo
finansavimas buvo itin sumaţintas, dėl didėjančios valstybės skolos, kas sąlygojo JK universitetus
didinti aukštojo mokslo kainas trigubai. Šioje situacijoje, didelę reikšmę turėjo privatus Jungtinės
Karalystės sektorius, kuris skyrė papildomas lėšas kvalifikacijos kėlimui. Analizė parodė, jog
optimaliausias švietimo sektoriaus augimas yra pastebimas Lietuvos valstybėje. Viešųjų išlaidų dalis
nuo BVP, 2007-2010 metų laikotarpyje padidėjo nuo 1,01 iki 1,27 procento. Tokį finansavimų lėšų
didėjimą lėmė 2010/2011 m. Lietuvos ir Liuksemburgo – pasiryţimas skirti didesnius finansavimus
studijoms nei ankstesniu laikotarpiu, anot Lietuvos švietimo ministro Gintaro Steponavičiaus (2011)
taip pat prisidėjo parama iš ES skiriamas fondo lėšas, pagal struktūrinio fondo trečiąjį tikslas –
profesinio mokymo ir perkvalifikavimo, darbo rinkos institucijų plėtrai (E. Buškevičiūtė, 2006).
Apibendrinant analizę galima teigti, jog papildomos lėšos skiriamas privataus sektoriaus, ES
struktūrinių fondų parama yra tik įrodymas, jog šių dienų valstybės prioritetas – švietimo, mokslo,
nacionalinės kultūros plėtra (Buškevičiūtė „Viešieji finansai―, 2006).
Išvados
Aukštojo mokslo finansavimo problemos yra vienas iš aktualiausių klausimų šiuolaikiniame pasaulyje. Analizė
atskleidė, jog kiekvienos valstybės švietimo sistemos yra skirtingos, tam įtakos turi valstybės konstitucija, gilios tradicijos,
ekonominė situacija.
Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Lietuvoje 2000-2010 metais pastebimas augantis studentų skaičius. Tai lėmė
gerėjančios kvalifikuotų specialistų įsidarbinimo sąlygos, kokybiško aukštojo mokslo paklausa, didėjančios viešojo ir
privataus sektoriaus finansavimas.
Didţiausią paramą iš bendrojo valstybės sektoriaus tenka Švedijos valstybei. 2010 m. šis rodiklis siekė 2,04 proc.
nuo BVP, o maţiausia paramą gauna JK maţiau nei 1 proc. Galima teigti, jog valstybės turėtų spręsti finansavimo
problemas paskirdamos, didesnę valstybės biudţeto pajamų dalį aukštojo mokslo galimybių atradimui ir plėtrai.

1.
2.
3.
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HIGHER EDUCATION FUNDING PROBLEMS in the SWEDEN, UNITED KINGDOM AND LITHUANIA
Summary
In order to analyze the various higher education opportunities and funding problems have been carried out in Sweden,
the United Kingdom and Lithuania the comparative analysis. The analysis showed that all three countries based on
different strategies in the management of education subject. 2000-2010 period there is an evident trend of student growth,
which leads to higher science demand internationally. The main sources of funding received by public and private
investments in the European Union, which allows funds to develop the education sector.
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JAV DOLERIO IR NAFTOS KAINOS KITIMO TENDENCIJŲ
NUSTATYMAS, REMIANTIS FUNDAMENTALIA ANALIZE
Viena iš alternatyvų investuoti ir iš to uţdirbti grąţą yra tarptautinė valiutų rinka (FOREX).
Tačiau, kaip ir vertybinių popierių rinkose, investuojant į valiutas reikia mokėti atlikti tam tikras
analizes, sekti situaciją, numatyti kurso kitimus, norint išvengti nuostolių. Nustatyta, kad apie 25 proc.
valiutų rinkos dalyvių būtent prekiauja remdamiesi tik fundamentalia analize (Ovsianikas, 2011).
Tačiau investuojant visada norima kuo geriau numatyti būsimas tendencijas, todėl tikslinga remtis ir
ţaliavų kainomis, nes anot analitikų (Spekuliantai, 2009), JAV doleriui brangstant ţaliavos pinga ir
atvirkščiai. Pavyzdţiui, šią priklausomybę akcentuoja Vokietijos Commodity online India, LTD,
2013) bankas, kadangi importuojama nafta ir jos produktai JAV sudaro apie 50 proc. prekybos
deficito. Tokios aplinkybės maţina JAV palūkanų normą ir JAV bazinė pusiausvyra blogėja kas lemia
ir JAV dolerio nuvertėjimą. Tyrimo tikslas. Nustatyti egzistuojančius ryšius tarp JAV dolerio ir
naftos kainos, remiantis fundamentalia analize.
Kintamųjų statistinis ryšys
Analizei naudojama „Eviews7― programa bei du kintamieji: valiutų pora EUR/USD bei naftos
kaina, stebinių skaičius lygus 71. Tyrimo metu nustatyta, kad tarp kintamųjų egzistuoja teigiamas
koreliacinis ryšys, kuris lygus 0.5134, tačiau priklausomasis kintamasis yra EUR/USD valiutų pora,
todėl galime daryti prielaidą, jog naftos kaina JAV doleriui darys visiškai priešingą įtaką. Todėl tarp
naftos kainos ir JAV dolerio kurso egzistuoja neigiamas koreliacinis ryšys. Toliau atlikta porinė tiesinė
regresija parodė, kad būtent naftos kainos kitimas paaiškina 27 proc. valiutos poros EUR/USD kitimą.
Kadangi šis skaičius pakankamai maţas, galime daryti prielaidą, kad EUR/USD valiutų porai įtaką
daro ir kiti veiksniai, bei naftos kaina veikia tiek euro, tiek JAV dolerio kursus imtinai. Apskaičiavus
elastingumo koeficientą (e.k.), taip pat įrodyta, kad statistinis ryšys tarp kintamųjų egzistuoja, nes
e.k.=0.378. Gautoji elastingumo koeficiento reikšmė parodo, kad nepriklausomam kintamajam
pakitus 1 proc., priklausomasis pakis 38 proc., e.k. rasta pagal formulę: scalar e.k.=hptr.@coefs(2)/(@mean(X)*@mean(y)) (Formulė skirta skaičiavimams Eviews7 programa).
Nustatytų ryšių pagrindimas remiantis ekonominiais bei politiniais rodikliais 2013.01.01 –
2013.04.17. 1 lentelėje nurodyti pagrindiniai ekonominiai veiksniai, darę įtaką JAV dolerio kurso
kitimui. Po lentele pateikiamas šių rodiklių interpretavimas bei paveikslas (ţr. 1 pav.) su jame
paţymėtais taškais, kuriuose įvyko apibendrinami pokyčiai. Pateikiami pavyzdţiai įrodo, jog ryšys
tarp JAV dolerio kurso ir naftos kainos egzistuoja.
1 lentelė. Pagrindiniai ekonominių rodiklių pokyčiai 2013.01.01-2013.04.17 laikotarpiu (I dalis)
Eil. nr.
Faktinė
Prognozin
Data
Rodiklis
pav.
reikšmė
ė reikšmė
1
Sausio 17d.
Nedarbo lygis (angl. jobless claims)
335K
369K
3
Vasario 14d.
Nedarbo lygis (angl. jobless claims)
341K
361K
4
Vasario 21d.
Vartotojų kainų indeksas (angl. Consumer price index)
0.3%
0.2%
5
Vasario 28d.
Nedarbo lygis (angl. jobless claims)
344K
361K
5
Vasario 28d.
BVP (angl. GDP)
0.1%
0.5%
6
Kovo 1d.
Nedarbo lygis (angl. jobless claims)
340K
354K
7
Kovo 13d.
Maţmeninių pardavimų kiekiai (angl. retail sales)
1.1%
0.5%
7
Kovo 14d.
Nedarbo lygis (angl. jobless claims)
332K
348K
Sudaryta autorių, remiantis http://www.forexfactory.com

Vertinant sausio 17 d. (1) paskelbtus rezultatus galima būtų manyti jog valiutų poros kursas
turėtų kristi, tačiau grafike matomas priešingas vaizdas, taip yra dėl to, jog šią dieną taip pat buvo
paskelbtas Europos centrinio banko mėnesinis pranešimas, kuris buvo itin palankus euro kurso
augimui. Šis pranešimas būtent ir lėmė valiutų poros kurso kilimą, ko pasėkoje kyla ir naftos kaina.
Prie šio naftos kainos kilimo prisideda ir didţiausi degalų vartotojai – JAV ir Kinija, kurie pateikia
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palankią ekonominę statistiką, rodančią pasaulio ūkio ekonomikos atsigavimą. Sausio 30 d. (2)
investuotojus dolerio atţvilgiu neigiamai nuteikė ir JAV Federalinio Rezervų Banko Komiteto
komentarai, kad, atsiţvelgiant į dabartinį ekonomikos augimą, FED toliau tęs savo šalies aktyvų
supirkimo programas, kaip numatyta, ir sieks palaikyti šalyje infliaciją, o tai gali reikšti dar didesnį
dolerio nuvertėjimą ilguoju laikotarpiu. Tuo pat metu naftos kaina ţenkliai kilo. Pasak rinkos
analitikų, taip atsitiko dėl jaučiamo pasaulio ekonomikos stiprėjimo. Po menko pakilimo vasario 14 d.
(3) paskelbti nedarbo lygio rodikliai sustiprino dolerį, ir lėmė tolimesnį valiutų poros kurso kritimą.
Tuo pat metu dėl stiprėjančio dolerio ir neaktyvios prekybos Azijos Naujųjų metų išvakarėse krito
naftos kainos. Vasario 21 d. (4) vartotojų kainų indekso rezultatai toliau skatina dolerio kurso augimą.
Naftos kainos krenta staigiai dėl vienos didţiausių naftos vartotojų – Kinijos - pramonės gamybos
maţėjimo, taip pat ir dėl neaiškios politinės situacijos Europoje, baiminantis Italijos rinkimų rezultatų.
Vasario 28 d. (5) buvo paskelbti JAV ketvirčio BVP rodiklio duomenys, kurie nesutapo su
prognostiniais, o tai lėmė EUR/USD kurso kilimą. Tačiau nedarbo lygio rodiklių paskelbimas pakeitė
kurso kitimą, ir valiutų poros kursas krito. Kovo 1 d. (6) valiutų poros kurso kritimas sušvelnėja,
tačiau dėl stiprėjančio dolerio kurso naftos kaina sparčiau krenta. Kovo 13-14 d. (7) valiutų poros
kursas ir toliau krenta, dėl to naftos kainos krenta. Tai vyksta dėl stiprėjančio dolerio ir nerimo dėl
dviejų didţiausių naftos vartotojų – Kinijos ir JAV – naftos paklausos sumaţėjimo. Tarptautinė
energetikos agentūra (TEA) kovo 13-aja sumaţino naftos paklausos prognozę 2013 metams dėl silpno
ekonomikos augimo.

1pav. EUR/USD ir Naftos rinkos fundamentali analizė (Šaltinis: http://finance.yahoo.com)

Nustatytų ryšių paneigimas, remiantis ekonominiais bei politiniais rodikliais 2013.01.01 –
2013.04.17 bei to prieţastingumo nustatymas. 2 lentelėje pateikiami pagrindinių ekonominių veiksnių
pokyčiai, kurie paneigia egzistuojantį ryšį tarp JAV dolerio kurso ir naftos kainos. Veiksnių poveikiui
valiutos kurso ir naftos kainos kitimui iliustruoti naudojamasi anksčiau pateiktu paveikslu (ţr. 1 pav.).
2 lentelė. Pagrindiniai ekonominių rodiklių pokyčiai 2013.01.01-2013.04.17 laikotarpiu (II dalis)
Eil. nr.
pav.
8
9

Data

Rodiklis

Sausio 8d.
Sausio 10d.

Maţmeninių pardavimų kiekiai (angl. retail sales)
Nedarbo lygis (angl. jobless claims)
Sukurtų darbo vietų ne ţemės ūkyje skaičius (angl. Non-Farm
10
Balandţio 3d.
Employment)
10
Balandţio 3d.
Nedarbo lygis (angl. jobless claims)
Sukurtų darbo vietų ne ţemės ūkyje skaičius (angl. Non-Farm
11
Balandţio 5d.
Employment)
11
Balandţio 5d.
Prekybinio balanso deficitas (angl. trade deficit)
Sudaryta autorių, remiantis http://www.forexfactory.com

Faktinė
reikšmė
-2.64B
371K

Prognozinė
reikšmė
2.21B
361K

158K

203K

385K

352K

88K

178K

-43.0B

-44.8B

Nuo sausio 8 d.(8), paskelbus maţmeninių pardavimų rodiklius, dolerio kursas ėmė kilti, taip
maţindamas EUR/USD valiutų poros kursą. Šis kritimas tęsėsi iki sausio 10 d. (9), kai buvo paskelbti
savaitiniai nedarbo JAV rodikliai, kurie buvo didesni nei prognozuota, o tai lėmė dolerio kurso
kritimą, todėl pradėjo kilti valiutų poros kursas. Tuo pat metu buvo pastebimas ir naftos kainos
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neţymus smukimas (2013.01.09), kadangi investuotojai laukė Kinijos uţsienio prekybos duomenų,
JAV bendrovių pasibaigusių 2012 metų finansinių ataskaitų ir Europos centrinio banko posėdţio
rezultatų. Paskelbti balandţio 3 d. (10) nedarbo lygio ir sukurtų darbo vietų ne ţemės ūkyje rodiklių
rezultatai paskatino valiutų poros kurso kilimą, kadangi prognozės nepasitvirtino ir dolerio kursas
krito. Šio kritimo per daug nepaveikė balandţio 5d. (11) paskelbti prekybinio balanso deficito
rodikliai, kurie paskatino neţymų dolerio kurso kilimą. Tačiau šiuo metu buvo pastebimas ryškus
naftos kainos nuosmukis iki ţemiausio lygio per penkis mėnesius.
Visa tai paaiškina apskaičiuotas determinacijos koeficientas parodė, kad naftos kaina
paaiškina tik 26 proc. EUR/USD kurso kitimo. Tai rodo, jog likę 74 proc. apima kitus naftos kainą
lemiančius veiksnius: paklausos konjunktūrinius skirtumus, neramumus artimuosiuose Rytuose, Hugo
Chavezo mirtį, OPEC (angl.The Organization of the Petroleum Exporting Countries) sprendimus,
pasaulinę naftos produktų paklausą, pasaulio ūkio atsigavimą, ekonomikos augimo tempus, turimos
naftos produktų atsargas JAV ir kitus naftos kainai įtaką darančius veiksnius.
Išvados
Remiantis statistine analize, nustatyta, kad tarp JAV dolerio kurso ir naftos kainos egzistuoja neigiamas
koreliacinis ryšys lygus -0.5134 ir determinacijos koef. parodė - naftos kaina paaiškina 26 proc. EUR/USD kitimo.
Remiantis ekonominiais bei politiniais rodikliais, 2013.01.01 – 2013.04.17 laikotarpiu pagrįsta neigiama
koreliacija tarp JAV dolerio ir naftos kainos.
Nustatyta, kad kartais naftos kainą lemiančių veiksnių įtaka būna stipresnė, todėl ne visada galima pastebėti
neigiamą koreliacinį ryšį tarp JAV dolerio ir naftos kainos.
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USA DOLLAR AND CRUDE OIL PRICE DEPENDENCE ANALYSIS USING FUNDAMENTAL TECHNIQUE
Summary
In this article dependence between U.S. dollar exchange rate and crude oil price in period 2013.01.01 –
2013.04.17 is presented. Analysis is based on analyzing EUR/USD, crude oil price data and fundamental indicators:
economic data in U.S. and political news in U.S. and ES. Indicators had been chosen by biggest influence on U.S. dollar
price. However, statistical analysis was done in order to find out correlation type and its strength between variables.
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KIETOJO BIOKURO POTENCIALO PANAUDOJIMO GALIMYBĖS
LIETUVOJE, ĮGYVENDINANT 2012 METŲ ENERGETINĖS
NEPRIKLAUSOMYBĖS STRATEGIJĄ
Lietuvos energetikos sektoriaus pamatinių konkurencijos principų nebuvimą lemia tai, jog
energetikos ūkis monopolizuotas vieno nepriklausomo energijos tiekėjo ir tai, jog neegzistuoja jokios
jungtys su kontinentine Europa. Tačiau šalies viduje egzistuoja tam tikra dalis energijos gamybai
tinkamo potencialaus kuro, kurį panaudojus galima būtų sumaţinti energetinę nepriklausomybę,
tačiau būtina pateikti tinkamas finansines ir administracines priemones šių resursų panaudojimui.
Tikslas – pateikti galimas priemones šalies biokuro potencialo panaudojimui, tam, kad būtų galima
įgyvendinti energetinės nepriklausomybės strategiją.
Energijos suvartojimas
Įprasta, jog energijos suvartojimą lemia bendri pokyčiai šalies ūkyje. Remiantis 2007 – 2011
duomenimis, bendrasis energijos suvartojimas sumaţėjo, tačiau šią maţėjančią tendenciją lėmė
ekonominė krizė ir staigus energijos poreikio sumaţėjimas (ţr. 1 lent.). M. Nagevičiaus teigimu, 1 %
pakitus BVP, šilumos suvartojimas pasikeičia 0,5 %, elektros energijos suvartojimas taip pat pakinta
0,5 %. [5]
1 lentelė. Bendrasis energijos suvartojimas

Metai
Šiluma/Elektra Tūkst. Tne
2007 1174/1086
2008 1106/1114
2009 1130/1068
2010 1165/1009
2011 1096/994

Šiluma/Elektra TWh
12,42/10,7
12,86/12,955
13,14/12,420
13,55/11,734
12,74/11,56

Remiantis pateiktais duomenimis, šilumos energijos suvartojama daugiau negu elektros
energijos (2011 šilumos energijos suvartota 12,74 TWh, elektros energijos 11,56 TWh), toks
skirtumas susidarė dėl keletos esminių sąlygų. Viena iš jų, tai geografinė Lietuvos padėtis, todėl
vidutinė metinė šalies temperatūra sudaro 10 laipsnių pagal Celcijų (LŠTA, 2011). Taip pat, šilumos
ūkyje didelė suvartojamos šilumos dalis, sudaro centralizuotai tiekiama šiluma (ţr. pav. 1).
1.80%

2.70%
Kitas kuras

22.40%
Mazutas
Gamtinės dujos
73.10%

Atsinaujinantys energijos
ištekliai

1 pav. Centralizuotai tiekiamos šilumos gamybos kuro struktūra (Šaltinis. LŠTA ataskaita 2011)

Centralizuotai tiekiamos šilumos svoris bendrojoje šilumos gamyboje sudaro 69,07 proc.,
vertinant absoliutinėm reikšmėm, tai 2011 metais į šilumos tinklus buvo patiekta 8,8 TWh šiluminės
energijos (LŠTA, 2011). Vertinant šiluminės energijos vartotojų pasiskirstymą, daugiausia šilumos
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energijos suvartoja namų ūkių segmentas, kadangi 2011 metų duomenimis (LŠTA, 2011), galutinio
energijos suvartojimo dalį sudarė 72,7 proc. Šilumos gamyboje didţiąją dalį naudojamo kuro sudaro
gamitnės dujos, kurias Lietuva importuoja iš išorinio tiekėjo (Ţr. 1 pav.). Atsinaujinančių energijos
išteklų dalis bendrojoje gamyboje siekia 22,4 proc.
Elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagaminama 20 %. Pastaruoju metu šis
skaičius išaugo, nes buvo skatinama elektros gamyba saulės jėgainėse, tačiau pasiektas tikslinis
rezultato rodiklis – 10 MW. Taip pat subsidijuojama gamyba vėjo jėgainėse, šiuo metu instaliuotoji
galia sudaro 185 MW.
Nacionalinės nepriklausomybės energetikos strategijos apţvalga
Kaip teigiama seimo patvirtintoje 2012 metų energetikos strategijoje, sustabdţius Ignalinos
atominę elektrinę, Lietuvos energetinė priklausomybė dar labiau sumaţėjo [6]. Kadangi šiuo metu:
 Didelė dalis kuro, reikalingo energijos gamybai importuojama iš nepriklausomo tiekėjo.
 Lietuvos energetikos sektorius yra izoliuotas nuo ES energetinių sistemų
 Trūksta konkurencingų elektros energijos gamybos pajėgumų.
Lietuva budama ES valstybė narė, turėjo perkelti dviejų ES direktyvų nuostatas į nacionalinę
teisę. Tuo įsipareigojo laikytis ES trečiajame energetikos pakete numatytų reikalavimų. Taip pat
sudarinėjant energetinės nepriklausomybės strategiją, buvo numatyti atitinkami strateginiai principai:
konkurencingumas (numatyta pasiekti iki 2020) ir darni plėtra (numatyta pasiekti iki 2030). Remiantis
šiais strateginiais principais ir ES direktyvomis, Lietuva iki 2020 metų įsipareigojo pasiekti 3
esminius strateginio rezultato rodiklius. 1. Iki 2020 galutinis energijos suvartojimas iš atsinaujinančių
energijos šatlinių, bendrajame energijos balance privalo sudaryti 23 %. Šilumos sektoriuje šią dalį
privaloma padidinti iki 36 % (centralizuotame šilumos tiekime numatytas 70 % siektinas rodiklis),
elektros gamyboje – 20 %, transporte – 10 %. 2. Iki 2015 metų sumaţinti centralizuotai tiekiamos
šilumos paklausą 30 – 40 %, šį rodiklį bus siekiama įgyvendinti vykdant daugiabučių namų
renovaciją. 3. Strategijoje numatyta, jog būtina įrengti biokuro kogeneracines elektrines, kurių suminė
instraliuota galia sudarytų 355 MW (elektros gamybai) ir biokuro katilines bei kogeneracines
elektrines, kurių suminė instaliuota galia sudarytų 1425 MW (šilumos energijos gamybai) (LR
Seimas. 2012).
Šiuo metu pasiektas vienas iš trijų rodiklių. Elektros energijos gamyba sudaro 10 %.
Remiantis šilumos tiekėjų asociacijos duomenimis, 2011 metais centralizuotai tiekiamos šilumos
gamyba iš kietojo biokuro sudarė tik 22,4 %, bendrai į tinklą patiektos šilumos, tai 57,6 proc. punkto
maţiau nei numatyta strategijoje (LŠTA, 2011). 2011 metais, elektros energijos gamybai bendra
instaliuotoji biokogeneracinių elektrinių galia tesiekė 22 MW (sudeginta kietojo biokuro 20 tūkst.
Tne), remiantis R. Lapinsku, 2020 metais, šis skaičius turėtų siekti 322 MW (160 tūkst. Tne)
(Lapinskas, 2012). Tais pačiais metais, šilumos energijai gaminti iš biokuro, bendrai instaliuotoji galia
tesiekė 391 MW (kuro sudeginta 170 tūkst. Tne), 2020 metams numatyta instaliuotoji katilų galia –
1,487 TW (kur savartojimas 560 tūkst. Tne) (Lapinskas, 2012).
Kietojo biokuro potencialias ir jo panaudojimo galimybių apţvalga įgyvendinant 2012 metų
Energinės nepriklausomybės strateiją
Viešojoje erdvėje vis daţniau pasirodo medţio apdirbimo įmonių, jog biokurą gaminančios
įmonės sudaro sunkias konkurencines sąlygas medionos rinkoje, kadangi biokuras gaminamas ir iš
apvaliosios medienos, kuri naudojama kaip pirminis produktas medienos pramonėje (verslo ţinios,
2012). Lietuva turi milţiniškų atsinaujinančių energijos išteklių resursų, apytiskliai 2 mln. tne kurie be
jokios naudos pūna miškuose, laukuose ar komunalinių atliekų sąvartynuose (LITBIOMA, 2013).
Remiantis asociacijos duomenimis, medienos biokuro atliekos (miško kirtimo ir valymo atliekos,
statybinės medienos atliekos, šalutinis produktas medienos pramonėje) sudaro 1 mln. tne. Šiaudai
sudaro 840 tūkst. Tne, energetiniai augalai (greitos vegetacijos gluosniniai ţilvyčiai) sudaro 70 tūkst.
Tne ir savartynų atliekos, kurios sudaro 200 tūkst. Tne.
Nepaisant esančio biomasės potencialo, valstybė privalo sukurti efektyvią sistemą, tam, kad
resursai energijai gaminti būtų naudojami efektyviai ir, kad būtų galima pasiekti strateginius tikslus.
138

Tarptautinė studentų mokslinė konferencija

EKONOMIKA IR VADYBA - 2013

Tam tikslui, siūloma integruoti ES strutūrinę paramą ir sukurti atitinkamus finansavimo
mechanizmus, pradedant logistikos ir tiekimo grandine ir baigiant kietojo biokuro naudojimu
privačiuose namuose (LITBIOMA, 2013).
Siūloma vienas iš keturių mechanizmų: 1) Tobulinti biokuro mobilizavimo bei logistikos
sistemas. Šiai schemai, reikalingas 300 mln. Lt ES struktūrinės paramos poreikis. Siekiama
subisidijuoti biokuro logistikos įrenginių įsigijimą, biokuro logistikos sistemos tobulinimą,
optimizuojant biokuro srautus ir garantuoti biokuro tiekimą (Lapinskas, 2012). 2) Didinti biokuro
resursu. Reikalingi ES struktūrinės paramos pinigai, 150 mln. Lt. Šia priemone siekiama skatinti
greitos vegetacijos energetinių plantacijų plėtra, miško kirtimo atliekų logistikos sistemos sukurimą,
tam, kad didinti nenutrūkstamą ir adekvačią pasiūlą (Lapinskas, 2012). 3) Didinti biokuro naudojimo
privačiose namų valdose efektyvumą. ES struktūrinės paramos lėšų poreikis, 700 mln. Lt. Šia
primone siekiama maţinti iškastinio kuro naudojimą privačiuose namų ūkiuose, efektyviau naudoti
turimus biomasės išteklius ir didesnis biomasės kiekis centralizuotai tiekamos šilumos gamintojams –
atitinkamai maţesnė kaina (Lapinskas, 2012). 4) Kurti ir tobulinti šilumos ir elektros gamybos iš
biokuro technologijas. Reikalinga ES subsidija, 100 mln. Lt. Siekia, skatinti naujų technologijų
biomasės naudojimui sukūrimas, vietinių technologijų keitimas naujomis, šalies viduje sukurtomis
technologijomis, naujų išradimų eksporto skatinimas (Lapinskas, 2012).
Išvados
Lietuva norėdama įgyvendinti trečiąjį ES energetikos paketą ir energetinės nepriklausomybės strategiją, privalo
sukurti efektyvią ir kompleksišką biomasės ir biokuro panaudojimo sistemą, tam tikslui privaloma įgyvendinti 1
mechanizą, taip būtų sukuriamas efektyvesnis ţmogiškojo ir fizinio kapitalo naudojimas produkcijos perveţimo srityje. 2
mechanizmas nėra labai būtinas, kadangi plantacijų plotų potencialas nėra didelis (lyginant su šiaudais, medienos
ištekliais). 3 mechanizmo planinių investicijų suma yra didelė, lyginant su 1 ir 2 mechanizmais, todėl šį mechanizma
privaloma įgyvendinti, tačiau tik ilguoju laikotarpiu. 4 mechanizmo įgyvendinti neapsimoka, nes egzistuoja kitos ES šalys,
kurios mokslo ir eksperimentinės plėtros srityje pasiekia geresnių rezultatų, todėl vertinant potencialią naudą, tikėtina, jog
nauda būtų maţesnė, negu planinė investicijų suma.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
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THE USE OF SOLID BIOFUEL POTENCIAL IN LITHUANIA, BY IMPLEMENTING 2012 ENERGY
INDEPENDENCE STRATEGY
Summary

Recent economic crisis have decreased the total energy consumption in Lithuania but the general tendency is
positive and energy demand is growing every year. According to Europoe union directives and third energy package,
Lithuania is committed to increase renewable energy consumption by 23 % till 2020.
To fulfill such liabilities independent specialists have made four different schemes for biofuel. According to the proposal
only two are suitable one in short term and one in long term are possible. One is to create effective biofuel logistics market
(short term) and other is to create adequately and effective subsidies mechanisms to households for pellets boilers.
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BALTIJOS ŠALIŲ INVESTICINIO PATRAUKLUMO (PRITRAUKIANT
TIESIOGINES UŢSIENIO INVESTICIJAS) VERTINIMAS
Rytų ir Vidurio Europa, tarp jų ir Baltijos šalys, pastaruoju metu pritraukia daugiau uţsienio
investuotojų dėmesio, todėl tapo aktualu analizuoti jų ekonominę būklę ir galimas investicijų sritis (J.
Masso ir kt, 2012, M. Tvaronavičienė ir kt., 2008). Tačiau reikėtų ţinoti, kokie veiksniai labiausiai
daro įtaką tiesioginių uţsienio investicijų (TUI) lygiui (Lightfoot, 2006; Geiţūtienė, Sūdţius, 2010;
Zykienė, Snieška, 2011). Analizuojant TUI tendencijas (Jermakowicz, Bellas, 1997) ir investicinį
patrauklumą Baltijos šalyse, galima nustatyti svarbiausius kriterijus, padėsiančius padidinti TUI lygį
Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje.
Tyrimo tikslas: nustatyti TUI ir investicinio patrauklumo kriterijų tarpusavio priklausomybę
Baltijos šalyse.
Tyrimo uţdaviniai:
 Išanalizuoti TUI lygį Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
 Nustatyti investicinio patrauklumo kriterijus ir pagal juos įvertinti Baltijos šalis
 Atlikti TUI ir investicinio patrauklumo kriterijų koreliacinę analizę
Tyrimo metodai. Statistinių duomenų analizė, daugiakriterinis vertinimas, literatūros šaltinių
analizė, koreliacinė analizė.
Tiesioginių uţsienio investicijų apimtys Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 2007-2012 metų
laikotarpiu
2007-ieji metai tiesioginių uţsienio investicijų (TUI) atţvilgiu buvo „auksiniai― visoms
Baltijos šalims. 1 pav. matyti, jog investiciniai srautai į Estiją siekė apie 2 mlrd. eurų, į Latviją – 1,7
mlrd. eurų, o į Lietuvą – 1,5 mlrd. eurų. 2008 m. Pasaulinė ekonominė krizė didţiausią įtaką padarė
investiciniam srautui į Latviją (TUI sumaţėjo dvigubai, lyginant su 2007 m). Estijoje ir Lietuvoje taip
pat fiksuotas staigus investinio srauto letėjimas. Kita vertus, 2 pav. matyti, jog, nepaisant gana
pastovaus srauto į Lietuvą, pagal TUI, tenkančias vienam gyventojui, Estija išliko lyderė. 2008 m.
vienam estui teko 971,64 EUR, latviui – 417,18 EUR, o lietuviui – 437, 98 EUR. 2009 m. Estijoje
uţsienio investicijų apimtys išaugo iki 1,38 mlrd. EUR, vienam Estijos gyventojui teko 1381 EUR.
Tuo tarpu Latvijos ir Lietuvos ekonominė padėtis lėmė galimų verslo reinvesticijų pavertimą
dividendais, išdalinant pelną pinigine forma ir vienam latviui teko 31,28 EUR, o Lietuvos gyventojui
– vos 14,93 EUR.

1 pav. TUI srautai į Baltijos šalis 2007-2012 m., mln. EUR
2 pav. TUI srautas, tenkantis vienam gyventojui, EUR
(šaltinis: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics)

2010 m. pabaigoje Estijoje TUI apimtys maţėjo, kai tuo tarpu Latvijoje TUI srautas padidėjo
4 kartais iki 285 mln. EUR, o Lietuvoje – net 11 kartų, iki 556 mln. eurų. Straipsnyje „Lithuania and
Latvia enjoy FDI flows― nurodoma, jog Lietuvoje ir Latvijoje maţėjo tiesioginio investavimo įmonių
veiklos nuostoliai.
2011 m. TUI srautams Lietuvoje įtaką darė išaugusios reinvesticijos. Latvijoje taip pat buvo
matomi teigiami pokyčiai: 1,2 mlrd. EUR srautas buvo didţiausias 2008-2011 m. laikotarpiu. Tuo
metu Estijai uţsienio investuotojai skyrė tik 193 mln. eurų. Viena iš prieţasčių: maţas investicinis
srautas iš Estijos. Kuo maţiau šalis investuoja į uţsienį, tuo ji tampa ekonomiškai uţdaresnė kitų šalių
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atţvilgiu. 2012 m. valstybėje padėtis gerokai pakito. TUI atgavo įprastinį lygį - 1,3 mlrd. EUR. Estija
vėl tapo Baltijos šalių lyderė. Latvijoje TUI srautas sumaţėjo iki 748 mln. EUR, Lietuvoje – iki 829
mln. EUR. Tam įtaką galėjo padaryti euro įvedimas Estijoje. Tai ţymiai palengvino sąlygas uţsienio
verslininkams operacijas vykdant bendra valiuta.
Baltijos šalių investicinio patrauklumo vertinimas
Analizuojant svarbu ţinoti, kokie kriterijai skatina teigiamą investuotojų poţiūrį į konkrečią
šalį. Šią problemą paţymi Zykienė ir Snieška (2011), išskirdami pagrindinius patrauklumo aspektus:
bendrąjį vidaus produktą (BVP), tenkantį vienam gyventojui, transportavimo infrastruktūrą, mokslo
infrastruktūrą, pasaulio konkurencingumo indeksą. Pagal šiuos kriterijus įvertinamas Baltijos šalių
investicinis patrauklumas. BVP, tenkantis vienam gyventojui, pateiktas 1-oje lentelėje. Investuotojui
svarbu,
kad
šis
rodiklis,
BVP vienam
atskleidţiantis valstybės verslo
aktyvumo lygį (Bruneckienė,
2007
2008
2009
2010
2011
2012
gyventojui, EUR
Estija
11971 12107 10267 10688 11902 12688 2011) būtų kuo aukštesnis. Per
analizuojamą laikotarpį Estija
Latvija
9217 10080 8191 8023 9742 10901
išliko lydere - vidurkis 11.603,82
Lietuva
8490 9629 7957 8293 10092 10899 Lt. Tuo tarpu Latvijos ir Lietuvos
1 lentelė. BVP, tenkantis vienam gyventojui, Baltijos šalyse
rodikliai atsilieka daugiau nei 2000
2007-2012 m. (šaltinis:http://epp.eurostat.ec)
EUR(Latvijos vidurkis: 9368,96 Lt, Lietuvos
- 9226,65 Lt). Šalių transportavimo infrastruktūra - geleţinkeliai, greitkeliai, oro ir jūrų uostai –
pateikti 2-oje lentelėje. Geleţinkelio bėgių ilgis (2200 km) Baltijos šalyse yra panašus. Tuo tarpu
greitkelių infrastruktūra smarkiai skiriasi, čia pirmauja Lietuva (309 km). Didţiausia oro uostų pasiūla
Estijoje – ten įkurti 7 oro uostai, Latvijoje – 4, Lietuvoje – 3. Kita vertus, Estijoje, kaip ir Lietuvoje,
pastatytas tik vienas jūrų uostas, o Latvijoje jų – netgi trys.
Mokslo infrastruktūrai pasirinktas išsilavinimo lygio, mokslų institucijų skaičiaus bei bendrųjų
vidaus išlaidų moksliniams tyrimams ir plėtrai vertinimas. Baltijos šalyse aukštąjį išsilavinimą
turinčių gyventojų dalis yra vienoda, apie 76% (2 lentelė). Latvijoje aukštojo išsilavinimo institucijų
skaičius yra pats didţiausias (59) lyginant su Lietuva (47) ir Estija (33). Lietuva lenkia kitas Baltijos
šalis bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų skaičiumi (1384). Išlaidos moksliniams tyrimams ir
plėtrai rodo valstybės suinteresuotumą skatinti mokslinę veiklą. Šis rodiklis aukščiausias Estijoje
(53,2%), tuo tarpu Latvijoje ir Estijoje jis dvigubai maţesnis.
2 lentelė Transportavimo ir mokslo infrastruktūros statistiniai duomenys Baltijos šalyse 2012 m.
(šaltinis:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/temes)

Estija
Latvija
Lietuva

Transportavimo infrastruktūra
Mokslo infrastruktūra
Bendrojo
Aukšto
Bendrosios vidaus
Oro Jūrų
Geležinkelis, Greitekliai,
Išsilavinimo
Profesinės
uostai, uostai,
lavinimo
išsilavinimo išlaidos moksliniams
km
km
lygis
mokyklos
vnt. vnt.
mokyklos
institucijos tyrimams ir plėtrai, %
2164
115
7
1
76,57%
540
50
33
53,20%
2202
0
4
3
76,90%
839
65
59
24,80%
2184
309
3
1
76,74%
1309
75
47
28,10%

Paskutinis kriterijus - pasaulinio konkurencingumo indeksas (PKI). Jis - vienas svarbiausių
tarptautinių įvertinimų, skelbiamas Pasaulio ekonomikos forumo kasmetinėje ataskaitoje
(http://www.weforum.org.), akcentuojantis mikroekonominį bei nacionalinį konkurencingumą,
įvertinantis klasterių poveikį ekonominiam augimui. Estija uţima aukščiausią poziciją (vid. 32-a
vieta), Lietuvai nagrinėjamu laikotarpiu skirta vidutiniškai 45-ta vieta, o maţiausiai konkurencinga
Baltijos šalis - Latvija (vid. 59-ta vieta).
TUI ir investicinio patrauklumo koreliacinė analizė
Tolimesniam investicinio patrauklumo kriterijų ir jų įtakos TUI srautų į šalį nagrinėjimui buvo
pasitelkta koreliacinė analizė 2012-iems metams. Apskaičiuotas koreliacijos koef. tarp TUI srauto ir
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BVP, tenkančio vienam gyventojui: 0,99, reiškiantis labai stiprų ryšį tarp kintamųjų. Kuo daugiau
BVP tenka gyventojui, tuo didesnis investicijų srautas pasiekia šalį. Dar vienas investicinio
patrauklumo kriterijus: transporto infrastruktūra. Analizė atskleidė, jog greitkelių kiekis nedaro įtakos
TUI srautams (korel. koef.: -0,25). Tarp geleţinkelių, jūrų uostų skaičiaus ir TUI taipogi nėra stiprios
priklausomybės (korel. koef.: -0,6 ir -0,4). Visai kita situacija paaiškėjo tiriant ryšį tarp TUI ir oro
uostų skaičiaus šalyje. Koreliacijos koef. siekė 0,99. Tai rodo, jog kuo daugiau oro uostų šalis turi, tuo
uţsienio verslininkai labiau linkę investuoti savo kapitalą (3 pav.).

3 pav. Koreliacija tarp TUI ir oro uostų skaičiaus

4 pav. Koreliacija tarp TUI ir išlaidų mokslinei plėtrai

4 pav. vaizduojama priklausomybė tarp TUI srauto ir šalies išlaidų moksliniams tyrimams ir
plėtrai. Koreliacijos koeficientas siekia 0,97. Kuo labiau šalis linkusi investuoti į mokslo plėtrą, tuo
daugiau šansų jai sulaukti uţsienio investicijų, skirtų tolimesniems tyrimams ir galimam mokslo
pritaikymui verslams bei pramonei. Analizė atskleidė ir tai, jog nei išsilavinimo institucijos, nei
bendras šalies išsilavinimo lygis stipraus poveikio investuotojų apsisprendimams neturi.
Išvados
Nagrinėjamu laikotarpiu ryškiausi investicinio patrauklumo poţymiai buvo BVP, tenkantis vienam gyventojui,
oro uostų skaičius šalyje ir bendrosios vidaus išlaidos moksliniams tyrimams bei jų plėtrai. 2007-2012 m. didţiausius TUI
srautų pokyčius lėmė Pasaulinė ekonominė krizė, reinvesticijų svyravimai ir euro valiutos įvedimas Estijoje. Ši šalis penkis
metus iš šešių pirmavo pagal TUI srautą, tenkantį vienam gyventojui.
Apskritai, investicinio patrauklumo vertinimas yra sudėtingas procesas, nes sunku apibrėţti grieţtą rezultatų
išvadą. Estija pasiţymi didesniu verslumu, Latvija - jūrų uostų ir geleţinkelių infrastruktūra, Lietuva – mokymo įstaigų
skaičiumi. Tad galutinis apsisprendimas investuoti priklauso nuo konkrečių uţsienio verslininkų lūkesčių.
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OF THE BALTIC STATES INVESTMENT ATTRACTION EVALUATION (THROUGH RAISING FOREIGN
DIRECT INVESTMENT)
Summary
The main purpose of this article is to analyze relation between foreign direct investment (FDI) inflows and investing
attractiveness in Baltic States. Research determines tendency of FDI in 2007-2012 in Estonia, Lithuania and Latvia. Also,
it includes evaluation of investing attractiveness parameters in analyzed countries. Correlation analysis was applied to
reveal the most important parameters for foreign investors which will help to raise FDI level in Baltic States.

142

Tarptautinė studentų mokslinė konferencija

EKONOMIKA IR VADYBA - 2013

Rūta Pladaitė, Rūta Ragauskaitė
Kauno technologijos universitetas

LOGISTIKA EUROPOS SĄJUNGOJE: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS
Galimybė transportuoti prekes saugiai ir greitai tai darant optimaliais kaštais yra svarbi
tarptautinei prekybai, nacionalinio ūkio, bei visos sąjungos ekonomikos plėtrai. Šiame straipsnyje
pateikiama informacija apie Europos Sąjungos (ES) krovininių gabenimo transporto sektorių, kuris
apima kelių, geleţinkelių, oro, jūrų ir vidaus vandenų transporto priemones. Sparčiai plečiantis
pasaulinei prekybai ir stiprėjant naujų šalių narių integracijai ES išaugo ir krovinių gabenimo mastai.
Kita vertus, infrastruktūros nesklandumai (transporto spūstys ir negalėjimas laikytis suplanuoto
grafiko), techniniai standartų apribojimai bei netinkamai valdoma tiekimo grandinės sistema gali
sulėtinti teigiamus pokyčius logistikos sektoriuje.
Straipsnio tikslas - išanalizuoti situaciją Europos Sąjungos krovinių gabenimo transporto
sektoriuje.
Tyrimo metodai: sisteminė mokslinės literatūros analizė ir apibendrinimas, statistinių
duomenų analizė ir apibendrinimas.
Krovinių veţimas Europoje nuolat auga, ir dauguma įmonių, teikiančių vandens, oro
transporto ir trečiosios šalies logistikos paslaugas, investuoja į infrastruktūrą, kad susidorotų su
naujais šiandieniniais iššūkiais ir padidintų teikiamų paslaugų saugumą bei atitiktų aplinkos apsaugos
standartus. 2010 metais visų 27 ES šalių perveţimai siekė 2 300 000 milijonus tonkilometrių
(tonkilometris transporto darbų matas - tonaţo ir kilometrų sandauga). Daugiau nei trys ketvirčiai
(76,4 %) krovinių buvo perveţti kelių transportu. Perveţimai keliais buvo keturis su puse karto
daţnesni nei perveţimai traukiniais (17,1 %), o krovinių gabenimas vandens transportu sudarė tik
6,5 %. Šie skaičiai atspindi tik vidinius perveţimus ES teritorijoje, be to kai kurios produktų grupės
transportuojamos neįprastu būdu nėra įtraukiamos į šią statistiką (pvz., transportuojamos vamzdynais)
(Eurostat,2012).
Toliau analizuosime krovinių perveţimus pagal atskiras transportavimo rūšis.
Kelių transportas. Palyginti su gyventojų skaičiumi, kelių krovininis transportas tarp ES
narių 2011 metais buvo daţniausiai naudojamas Liuksemburge, kur daugiau kaip 17 000
tonkilometrių perveţtų krovinių teko vienam gyventojui. Tai apytiksliai 2,2 karto daugiau nei
Slovėnijoje. Abiem atvejais, šio kelių krovininio transportavimo didţiąją dalį sudarė tarptautiniai
reisai. Truputį daugiau kaip du trečdaliai prekių, veţtų Europos Sąjungos keliuose 2011 m., buvo
veţamos tik vienos šalies teritorijoje. Nacionalinių ir tarptautinių krovinių proporcija įvairiai
pasiskirsto tarp Europos Sąjungos valstybių narių (ţr. 1 pav.): aukščiausios nacionalinių perveţimų
kelių transportu proporcijos buvo Kipre (98,1 %) ir Jungtinėje Karalystėje (93,9%), tuo tarpu vietiniai
perveţimai sudarė ţymiai maţesnę visų krovinių perveţimų dalį Slovakijoje (16,8 %), Slovėnijoje
(13,2%), Lietuvoje (10,8 %) ir Liuksemburge (7,4 %) (Eurostat, 2012).

1 pav. Nacionalinių ir tarptautinių perveţimų pasiskirstymas ES 2011 m. (šaltinis: Eurostat)
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Europos Komisija sukūrė strategiją kelių transporto sektoriui. Jos esmė yra stiprinti sąţiningos
konkurencijos sąlygas. Be to, vis didėjantys saugumo reikalavimai reiškia, kad imtasi priemonių
siekiant apsaugoti darbuotojus ir eismo dalyvius. Taip pat siekiama kovoti su neteisėtai įdarbintų
vairuotojų išnaudojimu, stengiamasi pagerinti legaliai dirbančių darbo sąlygas. Sukurta strategija
orientuojasi į keturis tikslus: 1) parengti teisės aktus dėl darbo laiko organizavimo vairuotojams; 2)
Kovoti su nelegaliu vairuotojų įdarbinimu, 3) gerinti kelių transporto patikrą; 4) kelti profesinio
vairuotojų mokymo lygį (Summaries of the EU legislation)
Oro transportas. Pagal Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) 2011 metų
skelbiamus rezultatus, pasaulio oro krovinių apimtis sumaţėjo 3,0 proc, tuo tarpu, Europos oro
krovinių gabenimo apimtys palyginti su 2010 m. sumaţėjo tik 1,3 proc.. (Eurostat, 2012)
2011 metais oro transportu ES teritorijoje buvo pergabenta apytiksliai 14,5 milijonų tonų
krovinių (nacionalinių ir tarptautinių). Didţiausia krovinių dalis teko Vokietijos oro uostams - juose
buvo perkrauta 4,3 milijonus tonų krovinių, o tai ţymiai daugiau negu bet kokioje kitoje Europos
Sąjungos šalyje. Jungtinė Karalystė yra antra pagal krovinių transportavimą oru, tai sudarė apie 2,4
milijonus tonų per metus
Nuo 2012 m. sausio mėnesio ES įvedė privalomų taršos leidimų sistemą (Emmisions trading
scheme), kuri įpareigoja avialinijas skraidinančias krovinius ir keleivius ES oro erdvėse pirkti taip
vadinamus anglies kreditus (carbon credits), o tai sukėlė avialinijų nepasitenkinimą, bei tarptautinį
protestą. "Lufthansa" generalinis direktorius Christoph Franz apskaičiavo papildomas išlaidas, kurios
siekė 150-350 milijonų eurų per metus, patiriamas įmonei laikantis privalomų taršos leidimų sistemos.
(Trepins, 2011)
Jūrų transportas. ES uostai išnaudojo recesiją ir padidino savo konkurencingumą
investuodami į uostų infrastruktūrą. Jūriniai kroviniai 2010 m. ES siekė 3 641 milijonus tonų, tai buvo
5,7% daugiau lyginant su 2009 m. Jūrų uostai Nyderlanduose, Jungtinėje Karalystėje ir Italijoje
aptarnavo daugiau kaip 500 milijonų tonų prekių. Šios trys ES narės bendrai aptarnavo daugiau kaip
du penktadalius (42,4 %) Europos Sąjungoje jūrų keliais gabenamų krovinių.
Prie bendros naštos, kurią uostai patiria bandydami gerinti infrastuktūrą dėl ekonominės
plėtros, jie turi susidoroti ir su išlaidomis kylančiomis dėl naujų aplinkos apsaugos teisės aktų.
Remiantis Europos Komisijos siūlymu laivybos pramonė iki 2015 metų turi sumaţinti sieros dioksido
emisiją iki 90 procentų, ir smulkių dalelių emisiją iki 80 procentų. Laukiama nauda visuomenės
sveikatai sieks nuo 15 milijardų iki 34 milijardo eurų, o tai viršys vandens transportu besiverčiančių
kompanijų išlaidas, kurios manoma bus apie 2,6-11 milijardų eurų. (Trepins, 2011). Laivams
rekomenduojama naudotis tokiomis technologijomis, kaip pavyzdţiui, išmetamųjų dujų valymo
sistema kaip alternatyva maţai sieros turinčiam kurui. Kiti ES teisinių dokumentų siūlomi pakeitimai
apima daugiau vieningą ataskaitų teikimo ir tikrinimo sistemą, taip pat kuro mėginių atitikimo
tarptautiniams standartams patikrą. Europos vandenų veţėjai investuoja į naujas technologijas.
Daugumoje naujų laivų yra sumontuota naujoviška įpurškimo sistema arba elektroniniu būdu
reguliuojami kuro voţtuvai, leidţiantys pasiekti geresnį kuro degimo rezultatą ir sutaupyti kuro esant
daliniam laivo apkrovimui.
Trečiųjų šalių logistika (3PL). 3PL paslaugos apima prekių priėmimą, jų sandėliavimą ir
skirstymą, transportavimą, sąskaitų išrašymą, su prekių judėjimu susijusios informacijos valdymą ir
pan. 3PL paslaugos dar vadinamos kompleksinėmis logistikos paslaugomis (Meidutė, 2012)
Nepaisant ekonominės krizės padarinių Europos ekonomikai, ES yra tarp pirmaujančių 3PL
paslaugos tiekėjų. Pasak Transport intelligente pranešimo, 2011 m. ES yra dominuojanti 3PL
paslaugų rinkoje, jų kokybė įvertinta šešta vieta. 44 % 3PL paslaugų suteikiamų visame pasaulyje
priklauso ES. ES logistikos paslaugų teikėjams, ieškantiems naujų rinkų, vėjo energetikos sektorius
siūlo naujas galimybes. Pagal Prognos instituto atliktą analizę vėjo energijos gamyba yra ir bus
sutelkta Europos valstybių pakrantėse. Europoje šiuo metu veikia, yra statoma arba patvirtinta
būsimoms statyboms 86 % viso pasaulio vėjo energijos ūkio, kurio bendras pajėgumas yra apie 28
gigavatų. Iki 2040 metų palei Didţiosios Britanijos, Danijos, Vokietijos, Belgijos ir Nyderlandų
krantus planuojama pastatyti apie 600 naujų vėjo jėgainių. Priklausomai nuo statybos sudėtingumo
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dėl vandens gylio, manoma, jog transportas ir logistika sudarys maţdaug 20 - 25 % projekto išlaidų ir
3PL paslaugų tiekėjai ateinančiais dešimtmečiias gali tikėtis daug darbo šioje srityje (Trepins, 2011).
Išvados
ES laikosi kelių transporto sektoriaus strategijos, kurios tikslas stiprinti sąţiningos konkurencijos sąlygas, didinti
saugumo reikalavimus transporto priemonėms, kovoti su nelegaliu darbu, gerinti darbo sąlygas vairuotojams, bei kelti jų
profesinio mokymo lygį.
Vykdant darnaus vystymosi politiką 2012 ES įvedė privalomų taršos leidimų sistemą avialinijoms.
Remiantis Europos Komisijos siūlymu laivybos pramonė turi sumaţinti sieros dioksido ir smulkiųjų dalelių emisiją.
Rekomenduojama laivuose diegti naujas technologijas taip didinant naudojamo kuro efektyvumą ir maţinant taršą.
Viena labiausiai besiplečiančių sričių ES yra vėjo jėgainių ūkis, kuriam aptarnauti reikės didelių logistikos
sektoriaus pastangų. Tai reiškia, kad šiandieninis krovinių gabenimo lygis ateityje ţymiai išaugs, o transporto sektorius
plėsis.
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Summary
In this article freight transport sector of the EU was presented. The main aim of the EU is sustainable development,
so a lot of attention is paid to improving ecological situation, safety of employees , for fighting with illegal work and
improving work conditions in a transport sector. One of the most developing sectors in the EU economy is wind energy.
As there are plans to build over 600 of wind power stations in the shores of the EU, many logistics services will be needed.
All in all the economy of the EU is getting bigger and bigger, so the amounts of freight transported over the EU and
transport sector is growing every year.
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LOGISTIKOS SISTEMŲ VALDYMAS: EKONOMINIAI KOMPROMISAI
Verslui dvidešimt pirmame amţiuje sparčiai plėtojantis esminiu pamatu daugeliui kompanijų
tampa tiekimo grandinės valdymas. Kas ateityje skirs tuos, kurie sugebės suvaldydi logistikos
procesus, nuo tų, kurie to tinkamai daryti nepajėgs? Sėkmingai koordinuojamos tiekimo grandinės
susikoncentruos vertės klientui kūrime, pašalins nereikalingus kaštus pagrindinėse srityse ir sukurs
tiekimo grandinės efektyvumo vertinimo sistemas, kuriomis remiantis bus aišku ar grandinė valdoma
taip kaip buvo tikėtasi. Kiekviena iš šių tiekimo grandinės sričių yra plačiai diskutuotina, tačiau šiame
straipsnyje aptariama būtent tiekimo grandinės efektyvumo sąvoka ir ją lemiantys veiksniai.
Straipsnio tikslas - išanalizuoti tiekimo grandinės efektyvumo sampratą ir logistikos sistemų
valdymo ekonominius aspektus.
Tyrimo metodai: sisteminė mokslinės literatūros analizė ir apibendrinimas.
Efektyvumo sąvoka tiekimo grandinėje
Tiekimo grandinės – tai sujungtų ir tarpusavyje susijusių organizacijų tinklas, bendrai
valdantis, kontroliuojantis bei tobulinantis medţiagų ir informacijos srautus nuo tiekėjų iki vartotojų
(Christopher ir Peck, 2003). Tai yra tiekėjų bendradarbiavimas ir pasidalinimas informacija su
partneriais, susikoncentruojant vartotojų poreikių patenkinimui. Tiekimo grandinę sudaro
organizacijų, turinčių savo vietą įeinančiuose ir išeinančiuose ryšiuose, tinklas, kuris sujungia
skirtingus procesus ir veiklas, sukuriančias vertę galutiniam vartotojui gaminio ar paslaugos forma.
Tiekimo grandinės tikslas – valdyti ţaliavų atrinkimą ir tiekimą, gamybos procesą, produktų
pristatymą galutiniam vartotojui taip, kad produktai judėtų verslo veiklų tinklu per trumpiausią
laikotarpį ir su maţiausiomis sąnaudomis (Lee, 2004). Šiuolaikiniame verslo pasaulyje vis daugiau
dėmesio skiriama tiekimo grandinės valdymo tobulinimui, kurio tikslas yra padidinti efektyvumą
produkto vertę kuriančiose veiklose. Tiekimo grandinės valdymas – tai valdymo filosofija, kuri
išskleidţia tradicines vidines organizacijos veiklas, apimančias įmonės vidaus sritis ir pateikiant
verslo partneriams bendrą tikslą – optimizuoti kaštus ir didinti efektyvumą (Sarulienė, 2001).
Vienu svarbiausių tikslų logistikos sistemoje laikomas tinkamas ir efektyvus vartotojų
poreikių patenkinimas. Tačiau dauguma logistikos sistemoje grandinės narių be šio esminio tikslo turi
ir savo individualių siekių, daţniausiai tai maksimalus galimas sąnaudų sumaţinimas ir kuo
aukštesnio pelno gavimas, o tai reiškia, kad bandoma procesą padaryti kuo efektyvesniu. Proceso
efektyvumas apibrėţiamas kaip pasiekto rezultato ir panaudotų išteklių santykis (ISO 9000:2000,
2001). Laikoma, kad kuo maţesni tiekimo grandinės kaštai, tuo įmonė pasiekia didesnį proceso
efektyvumą. Proceso efektyvumo matai gali būti išreikšti įvairiai: kaip sukurtos vertės ir įdėto darbo
santykis, sukurtos vertės ir visų panaudotų išteklių santykis, defektingumo lygis ir pan. (Sarulienė,
2001). Daţnai mokslinėje literatūroje efektyvumo ir efektingumo sąvokos aiškinamos skirtingai.
Efektyvumas (angl. efficiency) – tai gebėjimas daryti dalykus teisingai, o efektingumas arba
rezultatyvumas (angl. effectiveness) – tai gebėjimas daryti teisingus dalykus. Kitaip tariant
efektyvumas parodo kaip naudingai yra panaudojami ištekliai siekiant konkretaus nustatyto tikslo, o
efektingumas rodo to tikslo naudingumo laipsnį. Svarbu suprasti jog ne visada efektyviai vykdoma
veikla duoda realios naudos norint išauginti verslo vertę. Įmonė gali gaminti ir teikti prekes ar
paslaugas sumaţindama kaštus iki minimumo, tačiau tokiomis sąnaudomis pagaminti produktai gali
būti nepaklausūs, kol tuo tarpu įmonė gaminanti produkciją aukštesniais kaštais ir neefektyviai
panaudodama išteklius gali gauti ţymiai didesnį pelną, dėl tinkamai suformuotų vartotojų poreikių.
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Logistikos sistemų valdymas
Ieškant sprendimo, kuris leistų patenkinti firmos klientų poreikius, ir būtų optimalus sąnaudų
poţiūriu, būtina vadovautis bendrųjų kaštų, arba kaštų subalansavimo teorijos nuostatomis, kurių
esmė yra ta, kad atskirų logistinės veiklos sričių kaštai daţnai turi priešingas didėjimo – maţėjimo
tendencijas, t.y. kaštų poţiūriu atskirų logistikos funkcinių sričių interesai daţnai prieštarauja vieni
kitiems. (Braškienė, 2009). Tad sprendimai logistinėje grandinėje turi būti priimami sudarant
kompromisus, atsiţvelgiant į ekonominius skaičiavimus ir logistinės grandinės dalyvių interesus, bei
jų suderinimą.
Pavyzdţiui, nusprendus sutaupyti transportavimo kaštus, reikia apskaičiuoti ar tai nepadidintų
kaštų kitose tiekimo grandinės etapuose. Pagal bendrųjų kaštų koncepciją, tik sujungus glaustai
tarpusavyje susijusių logistikos veiklos sričių valdymą, galimas ţymus poveikis bendriesiems veiklos
rezultatams.

1 pav. Bendrųjų kaštų analizės principas. (Braškienė, 2009)

Kad būtų galima geriau įsivaizduoti kaip subalansuojami logistikai skirti kaštai pateikiama
schema (1 pav.), kuri atspindi kaštų priklausomybę nuo prekių pristatymo trukmės ir vidutinio prekių
atsargų lygio.
1 paveikslo (a) dalyje matome, jog kaštus sumaţinti įmanoma ilginant prekių pristatymui
skirtą laiką. Tačiau gaištant daugiau laiko prekių pristatymui gali būti prarandamas pelnas, kuris būtų
gautas jei prekės būtų prieinamos pirkėjams. Tad reikia apsvarstyti tai, jog maţesni kaštai nebūtinai
yra geresnis pasirinkimas nei didesni kaštai, kurie suteiktų galimybę gauti didesnį pelną.
Kad būtų patenkintas klientų poreikis prekėms galima padidinti vidutinį prekių atsargų lygį,
tačiau tai lemia santykinį sandėliavimo kaštų augimą (1 pav. b dalis).
Vienas svarbiausių įmonių logistikos skyrių uţdavinių yra teisingas įmonei reikalingų
paskirstomųjų sandėlių skaičiaus nustatymas, nes šis veiksnys tiesiogiai nulemia tiek transportavimo,
tiek atsargų laikymo kaštus. 1 pav. (c) dalis parodo, kad transportavimo ir atsargų laikymo kaštai kinta
priešinga kryptimi. Tai pavyzdys, jog prekių gabenimas su minimaliais transportavimo kaštais ne
visada padeda pasiekti optimalius visos logistinės grandinės kaštus.
Pateikti kompromisai paremti bendrųjų sąnaudų minimizavimo kriterijumi, tačiau nagrinėjant
kompromisus kaip firmos išlaidų, pajamų ir pelno subalansavimo metodą, jie gali būti vertinami ir
kitu aspektu: pagal įtaką pardavimų pajamoms (Braškienė, 2009). Kaip jau buvo minėta anksčiau
įmanoma rasti tokį sprendimą, kai nors išlaidos tiekimo grandinei išauga, tačiau aukštesnė paslaugų
kokybė, bei geresnis vartotojų poreikių atitikimas lemia didesnį įmonės pelną, bei išaugusį
realizavimo efektyvumą.
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Kiekviena logistinės sistemos dalis yra glaudţiai susijusi, bei viena nuo kitos priklausoma.
Visos šios dalys susijungia į vieną visumą ir kompensuoja praradimus atskiruose procesuose. Būtent
ši tarpusavio priklausomybė keičia tradicinius ryšius tarp ūkio subjektų. Suderinus veiksmus visuose
tarpusavyje susijusiuose tiekimo grandinės procesuose, įmanoma pasiekti didesnį efektą, negu
gerinant atskirų logistinės sistemos grandinių funkcionavimą.
Išvados
Tiekimo grandinės tikslas yra valdyti ţaliavų atrinkimą ir tiekimą, gamybos procesą, produktų pristatymą
galutiniam vartotojui taip, kad prekės būtų vartotojui prieinamos per trumpiausią laikotarpį ir su maţiausiomis sąnaudomis.
Tiekimo proceso efektyvumas apibrėţiamas kaip pasiekto rezultato ir panaudotų išteklių santykis. Įmonė
maţindama tiekimo grandinės kaštus, gali padidinti tiekimo proceso efektyvumą. Tačiau, proceso efektyvumo matai gali
būti išreikšti įvairiai: kaip sukurtos vertės ir įdėto darbo santykis, sukurtos vertės ir visų panaudotų išteklių santykis,
efektingumo lygis ir pan.
Priimant sprendimą, kuris patenkina įmonės klientų poreikius, ir yra optimalus sąnaudų poţiūriu, patariama
vadovautis bendrųjų kaštų teorijos nuostatomis, kurių esmė yra ta, kad atskirų logistinės veiklos sričių kaštai daţnai turi
priešingas didėjimo – maţėjimo tendencijas, t.y. kaštų poţiūriu atskirų logistikos sričių interesai daţnai prieštarauja vieni
kitiems.
Suderinus veiksmus visuose tarpusavyje susijusiuose tiekimo grandinės procesuose, įmanoma pasiekti didesnį
efektą, negu gerinant atskirų logistinės sistemos grandinių funkcionavimą.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Literatūra
Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai, terminai ir apibrėţimai (ISO 9000:2000), 2001
Vadyba. James A.F. Stoner, R.Edward Freeman, Daniel R.Gilbert,1999
Marketing Logistics. Second edittion, Martin Christopher & Han Peck., 2003. Prieiga per internetą:
http://www.google.lt/books?hl=lt&lr=&id=UqWuHuc5zhAC&oi=fnd&pg=PR3&dq=Christopher,+M.+%26+Peck,+
H.+(2003).+Marketing+Logistics.+ButterworthHeinemann,+second+edittion&ots=Fg52yRkoUi&sig=WRJBQ6RACbhjofSybB86R6Vnd10&redir_esc=y#v=onepa
ge&q&f=false
The Triple-A Supply Chain. Harward Business rewiev.Houl L. Lee,2004. Prieiga per internetą:
http://file.seekpart.com/keywordpdf/2010/12/22/2010122294137780.pdf
Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai, terminai ir apibrėţimai (ISO 9000:2000), (2001). Lietuvos standartizacijos
departamentas.
Efektyvumo ir lankstumo suderinimas tiekimo grandinėje, Aistė Sarulienė, Mantas Vilkas, 2011, Kaunas. Prieiga per
internetą: http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/ekovad/16/1822-6515-2011-0907.pdf
Logistika, Liudmila Braškienė, 2009, Vilnius. Prieiga per internetą:http://www.ef.vu.lt/uploads/
Urbonaviciaus%20medz./KONSPEKTAS_1.pdf
MANAGEMENT OF LOGISTICS SYSTEMS: ECONOMICAL COMPROMIS
Summary

In this article a concept of effective management of a supply chain was presented. The main aim of SCM is to
reach as high efficiency of processes as possible. The lower the costs, the more effective supply chain works. Although it is
possible to cut the cost of processes of SCM, it does not mean the highest efficiency and profit will be reached. When
making decisions how to reach the best efficiency of the supply chain a company should follow the rule of common costs.
It says that that the separate elements of the supply chain might have the different objectives and saving money and time in
one process might cause higher cost at the other part of the supply chain, so compromises should be found for being able to
fulfill customer's expectations.
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LIETUVOS VERSLO APLINKOS ANALIZĖ
Kiekvienas šalyje veikiantis verslas daugiau ar maţiau priklauso nuo įvairių, tarp jų ir
aplinkos sąlygų. Ypač aktualu tirti, kokie veiksniai formuoja Lietuvos verslo aplinką, kadangi didele
dalimi nuo šių veiksnių priklauso Lietuvoje veikiančių įmonių veiklos rezultatai. Palanki verslo
aplinka gali pasireikšti lengvesne prieiga prie finansavimo, aiškiau suformuluotais įstatymais ir
didesniu jų veiksmingumu, verslumo kultūros plėtojimu ir įmonių tinklų kūrimu – tokie veiksniai
padėtų kurti ir plėtoti įmones, tuo tarpu nepalanki verslo aplinka gali sąlygoti prastus įmonių veiklos
rezultatus. Taigi verslo aplinkos Lietuvoje tyrimas gali padėti nustatyti šalyje veikiančių įmonių
veiklos rezultatų prieţastis bei šalies patrauklumą uţsienio investuotojams. Todėl šio straipsnio tisklas
yra išanalizuoti Lietuvos verslo aplinką, išskiriant stipriąsias ir silpnąsias puses.
Lietuvos verslo aplinkos įvertinimas pagal pasaulinio konkurencingumo indeksą
1 lentelėje pateikiamas Lietuvos rodiklių reitingavimas pagal pasaulio ekonomikos forumą. 2012
metais pasaulio ekonomikos forumo rengiamame konkurencingumo reitinge Lietuva uţėmė 45 vietą
iš 144.
1 lentelė. Pasaulinio konkurencingumo indeksas (sudaryta autorių)
Rodikliai
PKI 2012-2013
Institucijos
Infrastrutkūra
Makroekonominė padėtis
Sveikata ir pirminis lavinimas
Aukštesnio lygio išsilavinimas ir pasiruošimas
Prekių rinkos efektyvumas
Darbo rinkos efektyvumas
Finansų rinkų išsivystymas
Technologinis pasirengimas
Rinkos dydis
Verslumas
Inovacijos

Reitingas
45
60
40
75
39
26
56
65
87
33
74
56
43

Vertinant Lietuvos pagrindinius rodiklius prasčiausiai reitinguojama buvo Lietuvos
makroekonominė padėtis, kuriai buvo skirta 75 vieta, finansų rinkų išsivystymas, kuriam buvo skirta
87 vieta, ir rinkos dydis, reitinguotas 74 vietoje. Tuo tarpu aukščiausias reitingas buvo suteiktas
aukštesnio lygio išsilavinimo ir pasiruošimo rodikliui, kuriam skirta 26 vieta, ir technologiniam
pasirengimui, kuriam buvo skirta 33 vieta.
1 paveiksle pateiktos didţiausios kliūtys verslo vystymui Lietuvoje. Išskirtos pagrindinės
kliūtys, su kuriomis susiduria verslininkai Lietuvoje, buvo neefektyvi biurokratija, mokesčių dydis ir
jų reguliavimas, suvarţyti darbo santykiai ir korupcija šalyje. Labai aktuali problema verslininkams
Lietuvoje yra riboti jų finansiniai ištekliai (Ivanovienė, Karalevičienė, 2011) – dėl šios prieţasties
verslo informacijos, mokymo ir konsultavimo paslaugų teikimo rinka Lietuvoje, palyginti su kitomis
šalimis, vystosi lėtai. Uţsienietiško kapitalo atstovai Lietuvoje (Business Sweden, 2013) kaip itin opią
problemą išskyrė mokėjimo terminų nesilaikymą – mokėjimų kultūra Lietuvoje net buvo įvardinta
kaip pati prasčiausia tarp Baltijos šalių, o mokesčių delsimas traktuojamas kaip įprasta įmonių veiklos
ypatybė. Dėl šių prieţasčių sudėtingiau išlaikyti verslą tampa ne tik Lietuvos verslininkams, tačiau ir
sumaţėja pritraukiamo uţsienietiško kapitalo apimtis.
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Infliacija
Netinkamai kvalifikuota darbo jėga
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1 pav. Pagrindinės kliūtys verslininkams Lietuvoje (sudaryta autorių)

Lietuvos verslo aplinkos įvertinimas pagal „Doing Business“ reitingą
Lietuva Pasaulio banko sudarytame reitinge „Doing Business 2013― uţima 27 vietą iš 185
valstybių. Estija uţima 21 vietą, Latvija – 25 vietą. Remiantis Pasaulio banko „Doing Business―
modeliu apskaičiuojamas kiekvienos šalies verslo sąlygų palankumo balas, pagal kurį sudaroma
tiriamų šalių rikiuotė. Šis balas skaičiuojamas pagal 10 grupinių kriterijų, kuriuos sudaro tam tikri
pirminiai kriterijai, pavyzdţiui, verslo pradėjimo balas skaičiuojamas įvertinant procedūrų skaičiaus,
laiko trukmės, rinkliavos dydţio, įstatinio kapitalo dydţio pirminius kriterijus.
2 lentelė. „Doing Business― Lietuvos verslo sąlygų reitingai (sudaryta autorių)
Rodikliai
Galimybė pradėti verslą
Galimybė gauti statybos leidimus
Prisijungimas prie elektros tinklo
Galimybė pirkti nekilnojamą turtą
Kreditavimas
Investuotojų apsauga
Mokesčių krūvis, sudėtingumas
Sąlygos tarptautinei prekybai
Kontraktų įgyvendinimas
Nemokumo problemų sprendimas

2013
107
48
75
5
53
70
60
24
14
40

2012
103
47
76
5
52
66
57
26
15
40

Pokytis
-4
-1
+1
-1
-4
-3
+2
+1
-

Pasaulio banko duomenimis, Lietuva įvykdė dvi svarbias reformas: palengvino įmonių
steigimą, dėl kurio sutrumpėjo steigimo procesas nuo 26 iki 6 dienų bei sumaţėjo steigimo kaina.
Antroji reforma susijusi su nemokumo problemų sprendimo procesais – nustatyta, kurios bankroto
bylos turi būti perduotos teismui, sugrieţtintas bylų sprendimo, apeliacijų laikas ir kt. Tačiau vis dėlto
pagal pastaruosius du kriterijus Lietuvos pozicija nepakito. Teigiami pokyčiai taip pat įvykdyti kreditų
gavimo srityje dėl efektyvesnės informacijos sklaidos bei mokesčių mokėjimo srityje įgalinant
elektronines deklaracijas ir mokėjimus.
Aukščiausią poziciją Lietuva uţėmė turto registravimo srityje (5 vieta), o ţemiausią – verslo
pradėjimo (107 vieta). Anot Lietuvos pramonininkų konfederacijos Ekonomikos ir analizės
departamento direktoriaus S. Besagirsko, paţvelgus iš verslo perspektyvų verslo aplinka Lietuvoje
negerėjo: verslui trukdo didelės energetinių išteklių kainos, neįgyvendinamos teritorijų planavimo
permainos, o opiausia problema yra nestabili mokestinė aplinka. LLRI ekspertas V. Ţukauskas
pritaria, jog nestabili mokestinė aplinka kenkia verslo aplinkai Lietuvoje, tačiau išskiria ir darbo
santykių reguliavimo problemą.
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Atliktų tyrimų rezultatų apie verslo sąlygas Lietuvoje apţvalga
Autorių kolektyvo atlikto globalaus verslo stebėjimo tyrimo (2011), kurio metu buvo apklausti
36 ekspertai, atstovaujantys įvairių sričių sektorius Lietuvoje, duomenimis, dėl asmeninio kapitalo
trūkumo bei komplikuoto priėjimo prie kitų kapitalo šaltinių naujų ir augančių įmonių plėtra yra
apribota. Dauguma ekspertų (63 %) neigiamai įvertino keliamus valdţios biurokratinius reikalavimus
bei veiksnius, kontroliuojančius naujų ir augančių įmonių veiklą. 70 % ekspertų neigiamai įvertino
galimybę gauti reikiamą pagalbą iš vyriausybės programų (politikai ir valstybės tarnautojai nėra
pakankamai kompetentingi įvertinti įmonių augimo potencialo, kuris daţnai pasirenkamas kaip
kriterijus atrenkant paramos gavėjus), tačiau mokslo parkų ir verslo inkubatorių parama buvo įvertinta
teigiamai. 61 % ekspertų mano, jog antimonopolinė politika Lietuvoje nėra pakankamai ir
veiksmingai įgyvendinama. Tačiau yra ir tokių veiksnių, dėl kurių Lietuvos verslo aplinka, tampa
patraukli tiek Lietuvos verslininkams, tiek ir uţsienio investuotojams. Prekybos ir paslaugų
infrastruktūra Lietuvos ekspertų nuomone yra pakankama: geriausiai įvertintos bankininkstės
(teigiamai įvertino 61 % ekspertų) ir teisinės bei apskaitos paslaugos (teigiamai įvertino 42 %
ekspertų). Gerai įvertintinta ir fizinė infrastruktūra: prieiga prie komunikacijų, komunalinių paslaugų
trukmė ir kaina (Autorių kolektyvas, 2011). ―Business Sweden‖ atlikto tyrimo duomenimis, kaip
patraukliausi aspektai verslui šioje šalyje išskiriama kvalifikuota darbo jėga, sąlyginai ţemi veiklos
kaštai, geras santykis tarp atlyginimo apimties ir pasiekiamo produktyvumo, palankios ekonomikos
vystymosi alternatyvos. Nors Lietuvos rinka yra nedidelė, tačiau stabilus vartojimų išlaidų augimas
šalyje sudaro palankias sąlygas suformuoti santykinai didelę paklausą verslo kuriamiems produktams
ir sugeneruoti pakankamą pelną.
Išvados
Pagal pasaulinio konkurencingumo indeksą Lietuvai suteikiamas santykinai aukštas reitingas – geriausiai įvertinta
jos aukštesnio lygio išsilavinimas ir pasiruošimas bei technologinis pasirengimas, o blogiausiai – rinkos dydis, finansų
rinkų išsivystymas ir makroekonominė padėtis.
Nors Pasaulio Bankas įvertino Lietuvoje padarytas teigiamas verslui reformas, tačiau „Doing Business 2013―
reitinge šalis nepakilo ir liko 27 vietoje.
Didţiausios kliūtys, su kuriomis susiduria verslininkai yra neefektyvi biurokratija, mokesčių sistema, suvarţyti
darbo santykiai, korupcija šalyje. Tačiau teigiamai įvertinta šalies fizinė, prekybos ir paslaugų infrastruktūra, išsilavinimo
lygis ir nedideli verslo veiklos kaštai.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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LITHUANIAN BUSINESS OF ENVIRONMENT ANALYSIS
Summary

Recently the conditions of doing business in Lithuania have been a relevant topic. In order to become more
competitive, it is important to promote both local business and foreign direct investments, which depend on the level of
business conditions attractiveness, in the country.
The objective of this article is to review Lithuania‘s position in global Doing Business and World Economic
Forum ratings and compare the opinions of Lithuania‘s experts about business environment in the country. In order to
achieve this objective within the article the systemic analysis of accomplished researches and results of global ratings is
done.
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ITALIJOS TIESIOGINĖS UŢSIENIO INVESTICIJOS LIETUVOJE:
TENDENCIJOS IR ĮTAKOJANTYS VEIKSNIAI
Lietuvoje nuo pat nepriklausomybės atgavimo tiesioginės uţsienio investicijos (TUI) yra
vertinamos kaip vienas iš ūkio plėtros veiksnių bei ekonomikos augimą skatinančių sąlygų. Tačiau
nors šalis yra atvira uţsienio investuotojams ir jau galima pastebėti paţangą bendrame investicijų
pritraukime, Lietuva vis dar negali pasigirti sudominusi geografiškai toliau esančius investuotojus,
pavyzdţiui – italus, kurie Baltijos šalyse pirmenybę teikia Estijai bei Latvijai. Taigi, straipsnio tikslas
– nustatyti Italijos tiesioginių uţsienio investicijų (ITUI) Lietuvoje tendencijas ir įtakojančius
veiksnius. Pagrindiniai uţdaviniai: išsiaiškinti ITUI pasaulyje ir Lietuvoje apimties kitimo kryptį;
remiantis moksline literatūra nustatyti aktualiausius TUI įtakojančius veiksnius; atlikti ITUI Lietuvoje
priklausomybės analizę nuo pagrindinių TUI įtakojančių veiksnių. Metodai: mokslinės literatūros
analizė, statistinių duomenų analizė, koreliacinė ir regresinė analizė.
Italijos tiesioginių uţsienio investicijų kitimo tendencijos pasaulyje ir Lietuvoje
Italija yra įvardijama kaip viena iš didţiausių ekonomikų Europoje, tačiau tiesioginių
investicijų uţsienyje apimtimi šalis ilgą laiką gerokai atsiliko nuo panašų bendrąjį vidaus produktą
(BVP) turinčių šalių. Ekonomistai M. Mutinelli, L. Piscitello (2012) ir F. Onida ir G. Berta (2011)
teigia, kad tokią situaciją lėmė pačios Italijos struktūrinės charakteristikos: 1) palyginus maţas didelių
kopanijų skaičius; 2) vyraujanti ryški specializacija nišinėse, „tradicinėse― ţemų ir vidutiniškai aukštų
technologijų pramonės šakose; 3) ilgametis valstybinių įmonių dominavimas aukštųjų technologijų ir
didelių apimčių sektoriuose. Šios Italijos ekonomikos savybės suformavo tam tikrą verslo vystymo
kultūrą, kurios rezultatas yra šalies tapimas viena pagrindinių eksportuotojų, bet taip pat, M.Mutinelli,
L.Piscitello ţodţiais (2012, 1 p.), „palyginus viena kukliausių investuotojų―. Nepaisant praeities
tendencijų, pastarųjų metų statistiniai duomenys liudija kintantį italų poţiūrį internacionalizacijos
atţvilgiu. Jungtinių tautų prekybos ir plėtros konferencijos duomenų bazės duomenis, 2000 metais
pasaulio valstybėse buvo 449 mlrd. lt itališko kapitalo, o 2011 metais jis siekė jau 1352 mlrd. lt. Per
11 metų ITUI uţsienyje padidėjo 201 %, t.y. 903 mlrd. lt. M. Bartoloni (2012) pagrindine teigiamos
tendencijos prieţastimi įvardija ekonominį sunkmetį pačioje Italijoje. Kadangi šalyje vyrauja silpnas
vidinis vartojimas, tarptautinės rinkos italams tapo ţymiai reikšmingesnės nei bet kada anksčiau.
Susidariusi dabartinė situacija privertė italų verslininkus keisti verslo strategijas ir ieškoti ne tik naujų
tarptautinių rinkų, bet ir naujų būdų jose įsitvirtinti. Pagal Europos statistikos departamento ir
Jungtinių tautų prekybos ir plėtros konferencijos duomenų bazės duomenis, 2008 – 2011 metais
didţiausia ITUI dalis (apie 70 %) liko Europos Sąjungoje. Iš Europos šalių daugiausiai italų
investuotojų dėmesio sulaukia kaimyninės šalys: Ispanija, Austrija, Prancūzija, Vokietija. Tuo tarpu
Lietuva pagal sukauptas ITUI yra viena paskutiniųjų. 2008 – 2009 metų laikotarpyje sukauptas
itališkas kapitalas Lietuvoje pasaulinio masto struktūroje sudarė 0,01 %, o 2010 – 2011 metais
prarado net ir tą poziciją. Maţėjančią dalį lėmė tiek augantys investicijų srautai į kitas šalis, tiek
nuolat maţėjančios sukauptos ITUI pačioje Lietuvoje. Per šį laikotarpį sukauptas itališkas kapitalas
sumaţėjo daugiau nei dvigubai – nuo 86 mln. lt 2008 metais iki 42 mln. lt 2011 metais. Įdomu ir tai,
kad kitose Baltijos šalyse - Latvijoje ir Estijoje - yra ryški ITUI augimo tendencija. Nors bendroje
struktūroje investicijos Latvijoje taip pat sudaro vos 0,01 %, o Estijoje 0,02 %, sukauptas italų
kapitalas šiose valstybėse 2011 metais atitinkamai buvo 4,5 ir 6,9 karto didesnis nei Lietuvoje.
Taigi, nors Italijoje tiesioginis investavimas uţsienyje tik visai neseniai įgavo svarbią reikšmę,
investavimo kryptys ir apimtys bendrame kontekste parodo, kad, deja, dėl kol kas neţinomų
prieţasčių Lietuvos potencialo ir verslo perspektyvų joje italų verslininkai nemato. Taigi, tikėtina, kad
Lietuvos kaip šalies tam tikros charakteristikos galimai daro neigiamą įtaką italų apsisprendimui.
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Tyrimo teoriniai aspektai ir rezultatai
Tyrimai TUI įtakojančių veiksnių atţvilgiu yra itin populiarūs ir daţniausiai neatsiejami nuo J.
Dunning OLI (Ownership-Location-Internalization) paradigmos ir jos 3 sąlygų, kurios motyvuoja
įmones investuoti uţsienyje. Šių sąlygų įvertinimas, pasak J. I. Galan ir J. Gonzalez-Benino (2001),
padeda atsakyti į 3 esminius klausimus. Taigi, pirmoji sąlyga – nuosavybės pranašumai (ownership) apima pačios investuojančios įmonės charakteristikas ir atsako į klausimą, kodėl įmonė iš viso turėtų
įeiti į uţsienio rinką. Antrosios sąlygos – vietos pranašumo (location) - veiksniai yra išoriniai
investuotojo atţvilgiu ir apima investicijas priimančios šalies charakteristikas, kurios gali būti tiek
teigiamos, tiek neigiamos. Taigi, ši sąlyga atsako į klausimą, kur yra geriausia investuoti. Paskutinioji
– internacionalizacijos sąlyga (internalization) – atsako į klausimą, kokiu būdu (tiesiogiai per TUI ar
per licencijas ir pan.) yra tikslingiausia įeiti į antrosios sąlygos metu nustatytą uţsienio rinką.
Statistiniai duomenys apie ITUI pasaulyje augimo tendencijas parodė, kad itališkos įmonės
jau įţvelgė savo nuosavybės pranašumus bei įėjimo į uţsienio rinką per TUI privalumus. Nepaisant
to, jų investicijų apimtys Lietuvoje sparčiai maţėja, taigi galima teigti, kad pagal antrąją sąlygą
Lietuva stokoja vietos pranašumų Italijos atţvilgiu. Taigi, tiriant ITUI Lietuvoje yra orientuojamasi
būtent į šią OLI paradigmos sąlygą.
Vietos pranašumo veiksnius galima sugrupuoti 4 pagridines kategorijas:
1. Paklausos šalyje (potencialaus pelno) veiksniai – rinkos dydis (pagal BVP), vartotojų
pajamos, BVP vienam gyventojui, rinkos (BVP) augimo tempas, populiacija;
2. Instituciniai veiksniai (matuojami indeksais) – korupcija, šalies rizika, vyriausybės
politika, privatizacijos procesai, perėjimo nuo planinės prie rinkos ekonomikos rodikliai;
3. Gamybos išlaidų veiksniai – kapitalo, darbo, ţaliavų, transportavimo kaštai;
4. Kiti veiksniai – šalies atvirumas, infliacijos tempai, geografinis atstumas, kultūrinis
panašumas, konkurentų skaičius.
Šis sąrašas nėra baigtinis, kadangi OLI teorijos sąlygos apima labai daug elementų, kurie dar
gali būti skaidomi. Dėl šios prieţasties mokslinėje literatūroje nėra vieno visuotinai priimto kintamųjų
rinkinio TUI įtakojančių veiksnių tyrimui. Tačiau skirtingose kintamųjų kombinacijose galima
įţvelgti daţniausiai pasikartojančius veiksnius, t.y. paklausos šalyje – BVP vienam gyventojui,
gamybos išlaidų - darbo jėgos kaštus, kitų veiksnių - atvirumo laipsnį.
Taigi, šiame tyrime siekiama patikrinti tarpusavio ryšį tarp ITUI ir populiariausių vietos
pranašumo veiksnių, kurie atspindi Lietuvos charakteristikas. Tyrimui naudojami Lietuvos statistikos
departamento pateikti metiniai duomenys 2002 – 2012 metų laikotarpiu: BVP, tenkantis vienam
gyventojui, vidutinis mėnesinis darbo uţmokestis. Ekonomikos atvirumo rodiklis apskaičiuojamas
kaip eksporto ir importo sumos santykis su BVP. Svarbu paminėti, kad ITUI įvertinamos ne
kaupiamuoju dydţiu, bet absoliutiniais metiniais pokyčiais.
Koreliacinės - regresinės analizės rezultatai atsispindi 1 - 3 paveikslėliuose. ITUI
priklausomybę nuo BVP vienam ţmogui, vidutinio mėnesinio darbo uţmokesčio ir ekonomikos
atvirumo rodiklio geriausiai atspindėjo polinominė funkcija. Koreliacijos koeficientai rodo, kad tarp
visų veiksnių ir ITUI yra vidutinio stiprumo priklausomybė (atitinkamai: 0,63, 0,63, 0,42). Nors
stipriausi ryšiai pastebimi tarp ITUI ir BVP tenkančio vienam gyventojui bei vidutinio mėnesinio
darbo uţmokesčio, jų determinacijos koeficientai rodo, kad abu veiksniai paaiškina 40% ITUI kitimo.
Silpniausias ryšys pastebimas tarp ITUI ir ekonomikos atvirumo laipsnio. Determinacijos koeficientas
rodo, kad šis veiksnys paaiškina tik 17 % ITUI kitimo, o likusią dalį įtakoja kiti veiksniai. Taigi,
atrinktų veiksnių įtaka yra per maţa, kad juos būtų galima laikyti reikšmingais.
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1 pav. Italų tiesioginių uţsienio investicijų priklausomybė
nuo BVP tenkančiam vienam gyventojui

2 pav. Italų tiesioginių uţsienio investicijų
priklausomybė nuo vidutinio mėnesinio darbo
uţmokesčio

3 pav. Italų tiesioginių uţsienio investicijų
priklausomybė nuo Lietuvos ekonomikos atvirumo
Išvadaos
Nors italai vis intensyviau investuoja uţsienyje, jų investicijos Lietuvą palieka kai tuo tarpu kaimyninėse šalyse auga.
Tai rodo Lietuvos vietos pranašumų trūkumą. Iš mokslinėje literatūroje esančių pačių populiariausių TUI įtakojančių
veiksnių, stipriausias ryšys nustatytas tarp ITUI ir BVP tenkančio vienam gyventojui bei vidutinio mėnesinio darbo
uţmokesčio. Tačiau, atsiţvelgiant į gautus rezultatus, galima teigti, kad ir šie veiksniai nėra svarbiausi ITUI atţvilgiu,
kadangi jų įtaka yra per silpna. Taigi, italų apsisprendimą investuoti į Lietuvą lemia kitos neištirtos Lietuvos
charakteristikos, kurios galėtų būti labiau susijusios su juos dominančiais veiklos sektoriais.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ITALIAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN LITHUANIA: TRENDS AND INFLUENCING ELEMENTS
Summary
Economical crisis forced Italian businesses to change its strategies and to explore foreign markets. As a result
cumulative foreign direct investments from Italy abroad are growing in general, but there is an opposite tendency in
Lithuania. There is a high possibility that Lithuania lacks of location advantages. The results of the research show that the
most common determinants (GDP per capita, average monthly wage, openness of the economy) are not significant in this
case. There must be some other characteristics of Lithuania which are more important for Italian investors.
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LIETUVOS INOVATYVUMO LYGIS EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIŲ
KONTEKSTE
Šiomis dienomis inovacijos yra svarbiausias veiksnys daugelio pasaulio valstybių, taip pat ir
Lietuvos, ekonomikai. Kadangi inovacijos itin glaudţiai siejasi su išsilavinimo lygiu bei
investicijomis, didelę reikšmę turi inovatyvumo skatinimas makrolygmeniu, t.y. šalies vadovybės
vykdoma inovacijų politika. Versle diegiant inovatyvias sistemas ir technologijas greičiau tobulėjama,
didėja įmonių veiklos efektyvumas, atitinkamai auga bendrovių pajamos ar pelnas. Didţiausius
pokyčius sąlygojančios inovacijos atitinkamai atneša didţiausią naudą, taigi kiekvienai šaliai svarbu
išskirti tuos verslo sektorius, kuriose inovacijų diegimas būtų labiausiai efektyvus ir sukurtų
daugiausiai pridėtinės vertės. Remiantis šalių augimo tempų pokyčiais ir verslo sektoriaus veiklos
pokyčiais skaičiuojami inovacijų indeksai, kuriais vertinama inovacijų nauda ekonomikai. Tyrimo
tikslas – įvertinti inovacijų plėtros įtaką ES šalių ir Lietuvos verslo konkurencingumui bei
ekonominiam vystymuisi. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir internetinių šaltinių analizė,
loginė lyginamoji analizė.
Inovacijų esmė ir svarba
Inovacija – procesas, kai naujomis idėjomis atsiliepiama į visuomeninius ir ekonominius
poreikius ir kuriami nauji produktai, paslaugos ar verslo ir organizaciniai modeliai, kurie sėkmingai
pateikiami į esamas rinkas arba geba sukurti naujas rinkas (LRV, Dėl Lietuvos inovacijų 2010-2020
metų strategijos, 2010). Europos mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir bendradarbiavimo
programos „Eureka― apraše teigiama, kad „Tyrimai yra procesas, kuriame pinigai virsta ţiniomis, o
inovacija yra procesas, kuriame ţinios virsta pinigais― (Jakubavičius ir kt., 2008). Taigi norint diegti
inovacijas, visų pirma reikia investuoti į mokslinius tyrimus, kur naudojant intelektinius išteklius bei
idėjas kuriamos naujos technologijos ar procesai, ateityje leidţiantys įmonėms efektyviau vykdyti
savo veiklą. Tokios investicijos į inovacijas atneša didesnį pelną ir didina įmonių konkurencingumą
tiek vidaus, tiek uţsienio rinkose.
2000 m. Europos Vadovų Tarybos patvirtintoje Lisabonos strategijoje pagrindinis dėmesys
skiriamas palankių inovatyvios verslo aplinkos sąlygų sudarymui. Programoje nutarta siekti, kad būtų
supaprastinta galimybė gauti ES lėšų moksliniams tyrimams ir plėtrai, taip pat gerinti patentavimo
sistemą, skatinančią mokslininkų kūrybingumą bei įmonių novatoriškumą, stiprinti ţemyno
konkurencingumą. Lisabonos strategijoje teigiama, kad koordinuojant tyrimus tiek nacionaliniu, tiek
ES lygmeniu, mokslinė plėtra taps labiau inovatyvi bei efektyvi (Mokslo, inovacijų ir technologijų
agentūra, 2013).
Europos Sąjungos ir Lietuvos inovatyvumo analizė
Lisabonos strategijoje numatytų tikslų vykdymas vertinamas Europos inovacijų švieslentėje
skelbiamu suminiu inovatyvumo indeksu (SII) (Vijeikis, 2011). Suminį inovacijų indeksą
sudarantys rodikliai suskirstyti į tris pagrindines kategorijas: priemonės – elementai, padedantys
sudaryti sąlygas diegti inovacijas; verslo subjektų veikla, rodanti Europos įmonių novatoriškumą ir
rezultatai – rodikliai, pagal kuriuos galima spręsti, kokia inovacijų veiklos nauda visai ekonomikai
(Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, 2013).
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2 pav. ES-27 Suminio inovatyvumo indekso rodikliai, 2012 m.
(sudaryta remiantis European Innovation Scoreboard 2013)

2 pav. pateiktas šalių pasiskirstymas pagal inovatyvumo lygį - pagal Suminius inovacijų
indeksus ir ekonominį augimą ES pirmauja Švedija, Vokietija, Danija ir Suomija, kurių SII buvo
atitinkamai lygūs 0,747, 0,720, 0,718 ir 0,681, gerokai viršydami bendrą ES šalių inovatyvumo
vidurkį (0,544). Nors Lietuvos SII pagerėjo nuo 0,271 (2011 m.) iki 0,280 (2012 m.) ir šalis pakilo į
23 vietą tarp 27 ES valstybių – t.y. į vidutinių novatorių grupę - Lietuva inovatyvumu lenkia tik
Bulgariją (0,188), Rumuniją (0,221), Latviją (0,225) bei Lenkiją (0,270). Kaimyninės Estijos SII
rodiklis gerokai aukštesnis – 0,407. (EIS 2013)
Inovacijų lyderės Švedijos inovacijų politika orientuota į mokslinių tyrimų ir plėtros stiprinimą,
taip pat viešojo ir verslo sektorių bendradarbiavimą. Panašiai kaip ir Švedijoje, Suomijoje inovacijų
politika suformuota mokslo, verslo ir vyriausybės bendradarbiavimo pagrindu (Vijeikis, 2011). Prie
efektyvios inovacijų plėtros šalyse lyderėse prisidėjo ne tik palanki nacionalinė politinė strategija bei
aplinka, tačiau ir moksliniams tyrimams bei plėtrai skirtos paramos dydis (proc. nuo šalies BVP).
Inovatyvumu pirmaujančiose šalyse moksliniams tyrimams skirta daugiau nei 3 % šalies BVP, tuo
tarpu Lietuvoje išlaidos tyrimams siekė tik ~0,8 % BVP.
Daugelyje Europos valstybių inovacijos jau ilgą laiką yra pagrindinis veiksnys, leidţiantis
pasiekti didelį verslo našumą ir pelningumą, sparčiai gerinantis piliečių gyvenimo kokybę. Eurostat
duomenimis, ES 2008-2010 m. 53 proc. veikiančių įmonių vykdė inovatyvią veiklą (daugiausiai
Vokietijoje (79,3%), Liuksemburge (68,1%) ir Belgijoje (60,9%)). Tuo tarpu Lietuvoje tuo pačiu
laikotarpiu inovacijas diegė tik 32,5 proc. įmonių (Lietuvos statistikos departamentas).
Apibendrinant galima teigti, kad intensyviausiai inovacijas diegiančios valstybės tuo pačiu yra
ir ekonomiškai stipriausios (pavyzdţiui, Vokietija, Švedija, Suomija). Kita vertus, norint sėkmingai
diegti inovacijas, visų pirma tam būtina sudaryti sąlygas: reikalingi inovatyvių procesų diegimui
palankūs politiniai sprendimai ir aplinka, valstybės parama mokslinių tyrimų plėtrai. Šiuo atveju
Lietuvoje mokslinių tyrimų ir ekonominės plėtros finansavimas yra ţemas, taip pat nepakankamai
išvystyta inovacijų infrastruktūra, todėl verslo sektoriaus įmonės vangiai diegia inovacijas, o bendras
šalies inovatyvumo lygis yra gerokai ţemesnis nei daugelio ES valstybių.
Išvados
Atlikta analizė parodė, kad inovacijų lyderės yra tos šalys, kuriose inovacijų politika orientuota į mokslinių tyrimų
plėtrą. Šiose šalyse (Švedijoje, Suomijoje, Vokietijoje ir kt.) moksliniams tyrimams skirta daugiau nei 3 % šalies BVP, t.y.
beveik 4 kartus daugiau nei Lietuvoje, kur išlaidos tyrimams yra ~0,8 % BVP. Norint sėkmingai diegti inovacijas, svarbus
vyriausybės, verslo ir mokslo bendradarbiavimas, todėl šalies vadovybės poţiūris į mokslinius tyrimus bei vykdoma
inovacijų politika yra verslo sektoriaus inovatyvumo skatinimo pagrindas.
Atskleista, kad finansinės paramos skirtumas lemia ir tai, jog Lietuvoje 2008-2010 m. inovacijas diegė tik 32,5 %
visų įmonių, tuo tarpu Vokietijoje – 79,3 %. Dėl šių prieţasčių pagal Suminį inovatyvumo indeksą Lietuva uţima tik 24
vietą, tarp 27 ES valstybių. Todėl šalyje svarbu skatinti verslo sektoriaus konkurencingumą, vykdyti investicijas į didelės
pridėtinės vertės paslaugas, tradicinę šalies pramonę, kuriai būtinos technologinės permainos. Stiprėjant Lietuvos verslo
sektoriui (šalių konkurenčių atţvilgiu), keisis ir šalies makroekonominė situacija: gerės gyventojų gerovės lygis,
ekonominio augimo tempai.
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INNOVATION IN LITHUANIA IN THE CONTEXT OF EUROPEAN UNION COUNTRIES
Summary

Innovations are one of the most essential factors for the sustainable business development and economic growth
of the each country nowadays. It is very important to select such economic areas, where the most surplus through the
innovation processes could be created. Here the collaboration of government, business and research play the main role: the
results of the analysis show, that appropriate innovation policy and financial support for the research and development are
the basic issues for successful implementation of innovative processes. According to the results of the analysis, the
innovation leaders are those countries with the research and development oriented policy.

157

Tarptautinė studentų mokslinė konferencija

EKONOMIKA IR VADYBA - 2013

Vytautė Gaiţauskaitė
Vilniaus Universitetas Kauno humanitarinis fakultetas

DARNI ANTREPRENERYSTĖ
Globalizacija, konkurencija, technologijų kaita organizacijas verčia siekti novatoriškų veikimo
principų. Šis naujas elgesys mokslininkų vadinamas antrepreneriškumu. Sąvoka persipynusi su
darnaus vystymosi koncepcija, kurios siekis patenkinti dabartinius visuomenės poreikius, nemaţinant
ateinančių kartų galimybių, atveda prie naujos darnios antreprenerystės sąvokos.
Darni antreprenerystė nėra plačiai nagrinėjamas reiškinys. Ši koncepcija keičia verslo
organizacijų pagrindinių tikslų kompleksą. Į aplinkosaugą, tvarią socialinę ir ekonominę aplinką
orientuoti tikslai tampa lygiaverčiais pelno siekimui. Įmones, anksčiau daugiausia dėmesio skyrusias
rinkai, pelnui, vartotojų poreikių tenkinimui, darni antreprenerystė kreipia kita linkme. Ţmonių
sampratos kitimas apie aplinkosaugos svarbą, subalansuotą plėtrą skatina įmones ieškoti būdų,
įgyvendinti jų veiklai taikomus reikalavimus, diegti šiuolaikines aplinkosaugos technologijas,
įgyvendinti naujas vadybos sistemas, darniojo vystymosi principus, pagerinant savo aplinkosauginį
įvaizdį ir įgaunant pranašumą konkurencinėje kovoje.
Darni antreprenerystė yra naujas reiškinys tiek pasaulyje, tiek ir Lietuvoje, todėl straipsnio
tikslas –atskleisti darnios antreprenerytės sąvoką ir aptarti pasireiškimą Lietuvoje. Darbo objektas –
darni antreprenerystė. Uţdaviniai: išnagrinėti antreprenerystės ir darnaus vystymosi sąvokas;
atskleisti darnios antreprenerystės esmę ir būdingus bruoţus; apţvelgti darnią antreprenersystę
Lietuvoje. Darbe naudoti metodai: mokslinių straipsnių mokslinių knygų analizė ir apţvalga
Antreprenerystė ir darnus vystymasis
Darni antreprenerystė - sąvoka susiformavusi iš naujų reiškinių - darnaus vystymosi ir
antreprenerystės. Antrepreneriškumo koncepcija besikeičiantis fenomenas, organizacijai teikiantis
lankstumą, pranašumą. Ji vystėsi labai intensyviai ir tapo viena iš modernios organizacijos ašių.
Autoriai V. Snitka, S. Gerdvila (2001) antreprenerystę apibrėţia kaip naujų verslo kombinacijų
sukūrimą. R. Hisrich teigia, antreprenerystė - naujos vertės kūrimo procesas, kuriam antrepreneris
skiria laiką bei pastangas, prisiimdamas finansinę, psichologinę ar socialinę riziką, uţ tai gaudamas
piniginę naudą, asmeninį pasitenkinimą. Išsamesnė sąvoka pateikiama O. Stripeikio (2008):
antreprenerystė - individo ar organizacijos atsakas į kintančios aplinkos iššūkius, veiklos būdas,
pasiţymintis savybėmis: galimybių pastebėjimas, aktyvumas, inovatyvumas, antrepreneris - asmuo,
aktyviai ieškantis galimybių, gebantis jas atpaţinti ir įgyvendinti, inicijuojant ir valdant pokyčius.
Tuo tarpu darnaus vystymosi sąvoka nagrinėjama pakankamai plačiai. Darnus vystymasis leidţia patenkinti dabartinius poreikius, nemaţinant ateinančių kartų galimybių. Tai vizija, suderinanti
ekonominį vystymąsi, aplinkosaugą ir socialinį teisingumą (Čiegis, Zeleniūtė, 2008). Darnaus
vystymosi principai įmonių veikloje tampa svarbiu konkurencingumo veiksniu, įpareigodami
organizacijas keisti elgesį suinteresuotų šalių atţvilgiu, todėl organizacijos darna grindţiama
ekonominiu, aplinkosaugos, socialinės atsakomybės aspektais (Bagdonienė ir kt. 2009). Darni
antreprenerystė - sujungia darnų vystymąsi ir verslumą. Ji - skėtinis terminas, aplinkos, ekonomikos,
ekologiškam ir socialiniam verslumui, tačiau iškyla problema, jog šie terminai sutampa ir sunku
nubrėţti aiškias ribas tarp jų (Izaidin, Wei-Loon, 2012).
Darni antreprenerystė
Antreprenerystės apibūdinimas siejamas su verslu orientuotu į pelno siekimą ir oportunizmą.
Dėl sparčios aplinkos ir verslo plėtros poţiūris pradeda keistis. Mokslininkai daţniau kalba, jog verslo
procesai sukelia aplinkos būklės blogėjimą. (Cohen, Winn, 2007). Aplinkos trūkiai: tarša, dirvoţemio
erozijos, klimato kaitos poveikis daugiausia kyla dėl verslo veiklos, tačiau negalima neigti, kad verslo
įmonės vaidina labai svarbų vaidmenį visam pasaulio vystymuisi ir gali didele dalimi prisidėti prie
tvarumo siekimo.
Darni antreprenerystė - įmonių sugebėjimai veikti atsiţvelgiant į trumpalaikes, vidutinės
trukmės ir ilgalaikes perspektyvas. Verslas vykdomas siekiant gerovės ne tik sau, bet išlaikant balansą
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tarp išteklių, vartojimo, produkcijos kiekio ir kitų faktorių, nedarant ţalos ateities kartoms. Verslas
ieško naujų galimybių, produktų, technologijų, gamybos procesų, kurie neštų didţiausią pelną ir
padėtų švelninti socialinės aplinkos sąlygas, efektyviau naudoti energijos ir gamtos išteklius, siektų
panaudoti pigesnius ir maţiau ţalingus aplinkai išteklius. Verslo dėmesys lemia tai, jog taupomos
lėšos, maţinama rizika verslui, aplinkai ir sprendţiamos kritinės pasaulio problemos.
Darni antreprenerystė - verslo įsipareigojimas elgtis etiškai ir prisidėti prie ekonomikos
vystymosi, gerinant gyvenimo kokybę, vystant vietos ir pasaulio bendruomenės gyvenimą.
Antrepreneriai yra atskaitingi ne tik investuotojams, akcininkams, bet jaučia atsakomybę prieš gamtą
ir visuomenę. Sąvoka apima 3 pagrindinius dalykus: ţmones, planetą ir pelną. Ţmonės, tai –
ţmogiškieji organizacijų ištekliai – verslas, besirūpinantis darbuotojais, suinteresuotas ţmonių gerove.
Antrasis veiksnys – planeta - gamtos ištekliai ir aplinka. Visos ekosistemos saugojimas palaipsniui
įsiterpia tarp darnios verslo organizacijos tikslų ir kartu su pelno siekimu tampa vienu iš pagrindinių
siekių. Trečiasis aspektas – pelnas išlieka verslo įmonių pagrindinė esmė. Tai ne tik finansinė grąţa,
gaunama investuotojų. Jis apima grąţą, skiriamą naujoms investicijoms į mašinas, techniką,
infrastruktūrą, mokslinius tyrimus, tolimesnę plėtrą.
Darni antreprenerystė
Socialinė
antreprenerystė

Ekonominė
antreprenerystė

Aplinkosauginė
antreprenerystė

1 pav. Darnios antreprenerystės modelis (Šaltinis: sudaryta autorės pagal: YOUNG, TILLEY, (2006). Can
business move beyond efficiency? )

Pagal W. Young, F. Tilley (2006) teigiama, jog darni antreprenerystė susideda iš ekonominės,
socialinės, aplinkosauginės sričių (1 pav.). Darni antreprenerystė pabrėţia aplinkos nestabilumą,
atsiţvelgdama į socialinius, poveikio aplinkai, ilgalaikius ekonominius aspektus, ji apima viską ir
siekia suderinti šiuos dalykus ilgalaikėje perspektyvoje. Autoriai Schaltegger S., Wagner M. (2011)
nurodo - darnios antreprenerystės verslo veikla daug dėmesio skiria asmenybei, verslininko įgūdţių
tobulinimui. Antrepreneriškas mąstymas prasideda nuo atskirų individų, paties vadovo poţiūrio į
darnų vystymąsi, vadovavimo principų, savų nuostatų perteikimo įmonei. Tokie verslininkai
gyvenimą traktuoja kaip kūrybinį procesą, trukdţiai laikomi ne problemomis, o iššūkiais. Darnūs
antrepreneriai daro įtaką visai organizacijai, jų asmeniniai tikslai atsispindi organizacijos tiksluose.
Darnūs verslininkai sunaikina tradicinius gamybos metodus, produktus, rinkos struktūras ir vartojimo
modelius, pakeisdami juos aukščiausios kokybės draugiškais visai aplinkai produktais ir paslaugomis.
Jie kuria rinkos dinamiką, aplinkos ir visuomenės paţangą.
Darni antreprenerystė Lietuvoje
Darnios antreprenerystės sąvoka Lietuvos autorių darbuose maţai naudojama ir yra
pakankamai naujas ir plačiai neišnagrinėtas reiškinys. Daugiausia kalbama apie regiono darnų
vystymąsi. Šiame darnios plėtros analizavimo lygmenyje antreprenerystė lieka kaip dalis apibūdinanti
verslo sektorių ir daţniausiai aptariama kaip įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA).
Lietuvoje dar tik kuriasi palanki aplinka atsakingo verslo praktikai. Taip yra dėl informacijos
trūkumo, sisteminių prieţasčių. Įmonės pamaţu prisiima papildomus įsipareigojimus tobulinant
verslą, diegiant modernias vadybos, gamtos išteklius tausojančias technologijas. Lietuvos įmonės
daţniau verslinėje, komercinėje, organizacinėje veikloje atsiţvelgia į suinteresuotųjų pozicijas,
visuomenės lūkesčius, siekia uţtikrinti skaidrų valdymą, plėtoja etiškus santykius, prisideda prie
teigiamo verslo klimato kūrimo šalyje Astromskienė, A., Adamonienė, R. (2009).
Pagrindinis skirtumas tarp ĮSA plėtros uţsienio šalyse ir Lietuvoje - visuomenės spaudimas.
Lietuvoje jis kol kas jaučiamas labai silpnai, įmonės imasi šios iniciatyvos labiau dėl uţsienio
partnerių spaudimo. Lietuvoje dauguma įmonių socialinę atsakomybę supranta kaip labdarą ar
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filantropiją. Iš esmės, darni antreprenerystė susiduria su didelėmis informacijos trūkumo verslo
visuomenėje problemomis. Stereotipai vis dar uţsilikę iš senosios santvarkos, neuţleidţia kelio
naujoms idėjoms, kurios verčia mąstyti ne vien tik apie savo „darţą―. Antrepreneriško elgesio nauda
dar maţai ţinoma, tai stabdo jo plėtrą ir priimtinumą. Šiuo metu lietuviškos organizacijos, anaiptol
nėra antrepeneriškos, tačiau tikėtina, kad organizacijų vadovai laikui bėgant, jausdami visuomenės,
valdţios ir aplinkos spaudimą, pradės rūpintis ţmogiškaisiais ištekliais, aplinka.
Išvados
Antreprenerystė - naujų verslo kombinacijų kūrimas, bei procesas, kuriam antrepreneris skiria laiką, pastangas,
prisiimdamas finansinę, psichologinę, socialinę riziką. Darnus vystymasis leidţia patenkinti dabartinius visuomenės
poreikius, nemaţinant ateinančių kartų galimybių.
Darni antreprenerystė sujungia darnų vystymąsi ir verslumą. Darnios antreprenerystės esmė vykdyti tvarias
inovacijas, kurios teikia naudą visuomenei, pelno siekimas tampa vienu iš tikslų šalia kurio atsiranda aplinkosauginiai,
technologiniai, ekonominiai ir socialiniai aspektai.
Darnios antreprenerystės sąvoka Lietuvoje - naujas ir plačiai neišnagrinėtas reiškinys, daţniausiai aptariamas kaip
įmonių socialinė atsakomybė. Pagrindinis skirtumas tarp ĮSA plėtros uţsienyje ir Lietuvoje - vartotojų, spaudimo
nebuvimas. Tikėtina, kad organizacijų vadovai laikui bėgant, jausdami visuomenės, valdţios ir aplinkos spaudimą, pradės
rūpintis ţmogiškaisiais ištekliais ir aplinka.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
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THE SUSTAINABLE PARTNERSHIP

Summary
Globalization, competition and technological change are stimulus for organizations to operate innovative and
creative. Entrepreneurship typically focuses on identifying opportunities for creating value for customers, profit for the
founders and investors. Sustainability entrepreneurship takes a slightly different perspective, however, by emphasizing the
additional goal of promoting sustainable living, in terms of social equity and environmental improvement. From an
entrepreneurial perspective, such an emphasis presents opportunities in the form of innovative products, services that
alleviate social or environmental conditions, make more efficient use of energy and natural resources, and harness
renewable resources that save costs, lower risks, and are less harmful to society in the long-run. This is new concept in
Lithuania therefore the organizations still doesn‘t understand its importance and potential.
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INVESTAVIMO Į MAŢAI RIZIKINGUS FINANSINIUS INSTRUMENTUS
FINANSŲ KRIZĖS METU PELNINGUMO TYRIMAS
Kiekvienas ţmogus prieš investuodamas įvertina investavimo galimybes ir pasirenka jam
palankiausią alternatyvą. Investicinių sprendimų procesas, pasak Kazlauskienės (2006), yra
sudėtingas procesas, reikalaujantis daug ţinių ir laiko. Analizuojant finansinių instrumentų
pelningumą reikia įvertinti tai, jog jie yra glaudţiai susiję su terminu recesija. Šalyje prasidėjus bei
pasibaigus finansų krizei, finansinių instrumentų pelningumai pradeda ţenkliai kisti dėl
besikeičiančios ekonominės padėties. Choppin (1991) pabrėţia, jog recesija gali būti vertinama kaip
tam tikra galimybė: recesija suteikia galimybę apsvarstyti tikrąsias verslo vertes, padeda vadovams
geriau įvertinti esamą įmonės padėtį. Tačiau kuo recesija gali būti naudinga paprastiems ţmonėms
investuojantiems finansų rinkose? Lietuvoje plačiausiai paplitęs finansinis instrumentas, pasiţymintis
maţa investavimo rizika, yra indėlis banke, tačiau prie maţos rizikos instrumentų taip pat
priskiriamos ir ne taip plačiai paplitusios priemonės, tokios kaip iţdo vekseliai bei vyriausybės
obligacijos, visų šių instrumentų pelningumai krizės metu kinta pagal tam tikras tendencijas. Kadangi
finansinių krizių Lietuvoje ir pasaulyje buvo nemaţai ir, be abejonės, ateityje jų taip pat bus, tai
pabrėţia finansinių instrumentų pelningumo krizės metu analizės aktualumą. Darbo tikslas – įvertinti
investavimo į finansinius instrumentus pelningumų kitimą finansinės krizės metu. Tyrimo objektas –
maţai rizikingų finansinių instrumentų pelningumai. Tyrimo metodai – statistinių duomenų analizė,
grafinė analizė bei apibendrinimo metodai.
Investavimas recesijos metu
Siekiant įvertinti investavimo galimybes finansinės krizės metu, straipsnyje bus nagrinėjama
iţdo vekselių, vyriausybės obligacijų bei indėlio banke pelningumai investuojant 2007-2011 metų
laikotarpyje trejiems metams. Aptariant analizuojamų instrumentų rizikas, iţdo vekseliai yra laikoma
saugiausia investavimo priemone, nes jie yra padengiami valstybės turtu. Vyriausybės obligacijos turi
šiek tiek didesnę riziką nei iţdo vekseliai, nes obligacijos yra išleidţiamos ilgesniam laikotarpiui.
Indėlis banke iki 100 tūkst. eurų sumos, yra draudţiamas valstybės draudimu. Taigi visos
analizuojamos investavimo priemonės pasiţymi maţa investavimo rizika. Duomenų šaltinis apie
skirtingų instrumentų pelningumus yra Lietuvos Respublikos finansų ministerija bei Lietuvos bankas.
1 investavimo variantas, sąlygos:
 investavimo laikotarpis: nuo 2007.01.01 iki 2009.12.31;
 pradinė investuojama suma: 10000 Lt;
 investuojama į iţdo vekselius, jų pelningumai pateikiami kasmetiniai, nes jie yra
trumpalaikiai vertybiniai popieriai ir jų pelningumas kinta kasmet;
 dedamas indėlis į banką, o jų palūkanų norma pateikiama investavimo laikotarpio pradţios,
kuri buvo investuojant ilgesniam nei dviejų metų laikotarpiui bei daroma prielaida, jog
mokamos paprastosios palūkanos;
 perkamos vyriausybės obligacijos, jų pelningumas pateikiamas investavimo laikotarpio
pradţios ir daroma prielaida, jog vyriausybės obligacijos buvo ilgesnio nei trejų metų
laikotarpio;
 visų instrumentų pelningumai apskaičiuoti ir pateikti vidutiniai.
1 lentelė. Vidutiniai skirtingų finansinių instrumentų pelningumai 2007-2009 m.
Metai / instrumento
pavadinimas
Iţdo vekseliai
Indėlių palūkanos
Vyriausybės obligacijos

2007

2008

2009

4,18%

6,28%
4.37%
4,52%

7,83%
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Didţiausią pelną per 2007-2009 metų laikotarpį buvo galima gauti iš iţdo vekselių, jo pelnas
būtų net 470 Lt didesnis, nei antros pagal pelningumą investicijos – vyriausybės obligacijų pirkimo. 2
investavimo variantas, pakeičiama tik pirmoji 1 investavimo varianto sąlyga:
 pasikeičia tik investuojamas laikotarpis į 2008.01.01-2010.12.31., kitos sąlygos lieka tos
pačios kaip 1 investavimo variante.
2 lentelė. Vidutiniai skirtingų finansinių instrumentų pelningumai 2008-2010 m.
Metai / instrumento
pavadinimas
Iţdo vekseliai
Indėlių palūkanos
Vyriausybės obligacijos

2008

2009

2010

6,28%

7,83%
5,96%
5,38%

2,73%

Pelnas iš instrumento per 20082010 m., Lt
1684
1788
1614

Per šį laikotarpį daugiausia buvo galima uţdirbti iš indėlio banke, o antroji pagal pelningumą
investicija – iţdo vekseliai, butų atnešę 104 Lt maţiau pelno. Iţdo vekseliai būtų atnešę maţesnį pelną
nei per 2007-2009 m. dėl ţenkliai sumaţėjusio pelningumo 2010 m.
3 investavimo variantas, pakeičiama tik pirmoji 1 investavimo varianto sąlyga:
 pasikeičia tik investuojamas laikotarpis į 2009.01.01-2011.12.31., kitos sąlygos lieka tos
pačios kaip 1 investavimo variante.
3 lentelė. Vidutiniai skirtingų finansinių instrumentų pelningumai 2009-2011 m.
Metai / instrumento
pavadinimas
Iţdo vekseliai
Indėlių palūkanos
Vyriausybės obligacijos

2009

2010

2011

7,83%

2,73%
8.87%
7,63%

2,22%

Pelnas iš instrumento per 20092011 m., Lt
1278
2661
2289

Didţiausią pelną per 2009-2011 m. laikotarpį buvo galima uţdirbti iš indėlio banke.
Maţiausią pelną būtų davę iţdo vekseliai, jų pelnas buvo beveik du kartus maţesnis nei indėlio ar
vyriausybės obligacijų, tokį didelį skirtumą lėmė labai ţenkliai 2010 m. ir 2011 m. sumaţėjusios iţdo
vekselių palūkanos, kurios sumaţėjo dėl pagerėjusios ekonominės situacijos Lietuvoje.
Tarpusavyje palyginus gautus rezultatus, didţiausią pelną iš indėlio banke bei vyriausybės
obligacijų buvo galima gauti per 2009-2011m. laikotarpį, tai lėmė 2009 m. buvusi bloga ekonominė
situacija Lietuvoje, dėl kurios 2009 m. indėlių bei vyriausybės obligacijų vidutinis pelningumas buvo
didţiausias per visą 2007-2011 m. laikotarpį. Iţdo vekseliai didţiausią pelną būtų atnešę per 20072009 m. laikotarpį, nes ir jų palūkanos buvo didţiausios 2008-2009 m., kai Lietuvoje vyravo
ekonominė krizė. Pasibaigus finansinei krizei iţdo vekselių palūkanų normos 2010-2011m. buvo
ţenkliai maţesnės. Taigi didţiausi visų analizuotų instrumentų pelningumai buvo būtent ekonominės
krizės metu. Geriausiai ekonominę šalies situaciją atspindi bendrasis vidaus produktas (BVP), todėl
palyginus kaip kinta kiekvieno instrumento pelningumas, kintant ir BVP apimčiai buvo nustatytos
tam tikros tendencijos (ţr. 1 pav.)
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
2011K3
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2010K1
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2008K3

2008K1

2007K3

2007K1

0.00%

BVP to meto kainomis,
mln. litų
Vidutinis vyriausybės
obligacijų pelningumas
Vidutinis iţdo vekselių
pelningumas
Iki vienų metų trukmės
indėlių palūkanų
normos

1 pav. Lietuvos BVP apimtys ir instrumentų pelningumai 2007-2011 m. laikotarpiu

Kai BVP apimtys Lietuvoje buvo ţemiausiame lygyje, t.y. 2009 m., visų analizuotų
instrumentų pelningumai buvo didţiausi. Prasidėjus ekonominei krizei, instrumentų pelningumai
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Akcijų indekso reikšmės

ţenkliai pakilo, o besitęsiant krizei 2009 m., jie padidėjo dar apie 2 proc. Ramanauskas (2005) teigia,
jog verslo ciklui esant pakilimo etape, dėl kredito poreikio didėjimo ekonomikos augimas būna
spartesnis, būtent taip Lietuvoje buvo nuo 2007 m. pradţios iki 2008 III ketvirčio, o nuo 2008 VI
ketvirčio iki 2010 I ketvirčio Lietuvoje vyravo verslo ciklo lėtėjimo fazė, kurios metu palūkanų
normos kilo. Pasibaigus ekonominei krizei 2010 m. ir pradėjus gerėti ekonominei padėčiai Lietuvoje,
verslo ciklas perėjo į pakilimo fazę ir analizuojamų instrumentų palūkanų normos ţenkliai sumaţėjo.
Taigi, atsiţvelgiant į verslo ciklą bei BVP apimties kitimus, galima taip pat numatyti finansinių
instrumentų pelningumų kitimą ir numatyti artėjančią recesiją, tačiau būtina įvertinti tai, jog visos
krizės kyla dėl skirtingų prieţasčių, todėl vien tik BVP apimties maţėjimas ar verslo ciklo
pasikeitimas dar nepatvirtina ir neįrodo artėjančios finansinės krizės.
Analizės metu nustatyta, jog maţos rizikos investicinių priemonių pelningumai finansinės
krizės metu svyruoja ta pačia kryptimi ir tam tikrose ribose, tačiau kokie pokyčiai vyksta akcijų
rinkoje, pasiţyminčioje didele investavimo rizika, finansinės krizės metu pateikta 2 paveiksle.
Vilniaus akcijų indekso
reikšmės
Vidutinis vyriausybės
obligacijų pelningumas
Vidutinis iţdo vekselių
pelningumas
Iki vienų metų trukmės
indėlių palūkanų normos

2 pav. Vilniaus akcijų indekso reikšmės ir instrumentų pelningumai 2007-2011 m. laikotarpiu

Analizuojant Vilniaus akcijų indekso reikšmes, galima pastebėti labai ryškius pokyčius, per
2007-2009 m. jo reikšmės sumaţėjo net -46,86 proc., kuomet analizuotų instrumentų pelningumai per
tą patį 2007-2009 m. laikotarpį pasikeitė tik apie 4,5 proc. Būtent dėl 2 paveiksle pavaizduotų didelių
akcijų rinkos svyravimų, investicija į akcijas, yra laikoma viena iš didele rizika pasiţyminčių
investavimo priemonių.
Išvados
Apibendrinant, galima teigti, jog šalyje vyraujant finansinei krizei, investuoti reikia ilgesniam laikotarpiui, nes
esant blogai ekonominei padėčiai, maţai rizikingų investicinių priemonių pelningumai ţenkliai išauga. Instrumentų
pelningumų padidėjimą lemia įmonių bankrotai, paklausos padidėjimas, pasiūlos sumaţėjimas bei padidėjusios rizikos.
Pasibaigus finansinei krizei, pagerėjus padėčiai šalyje, sumaţėjus lėšų stygiui, maţai rizikingų instrumentų pelningumai
nukrinta. Taigi, didţiausią pelną iš maţa rizika pasiţyminčių investicinių priemonių tokių kaip obligacijos ar indėliai
galima uţdirbti investuojant prieš ekonominės krizės pabaigą.
Literatūra
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INVESTING IN LOW RISK FINANCIAL INSTRUMENTS DURING FINANCIAL CRISIS PROFITABILITY
ANALYSIS
Summary
Many people invest in some financial instruments during their life, but before investing they evaluate different
investment options. Investment instruments profitability depends on many factors and one of them is recession. The aim of
this article is to analyze financial instruments profitability variations during economic crisis. Methods of the analyzes is
statistical data research, graphical analysis and generalization methods. According to analysis low risk financial
instruments profitability during recession increases because of companies bankrupt, lack of funds, the demand of money
increase and other reasons. That‘s why in such instruments like stocks or bank deposits, it is best to invest before the end of
economic crisis.
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BALTIJOS AKCIJŲ BIRŢOJE KOTIRUOJAMŲ PIENO SEKTORIAUS
BENDROVIŲ ANALIZĖ
Baltijos akcijų birţa įkurta 1993 metais. Birţa augo ir klestėjo 2003-2007 metais, tačiau
ekonominės krizės metu visų Baltijos šalių akcijų birţos sustingo ir investuotojai tapo atsargesni.
Norint sėkmingai investuoti būtina atlikti detalią sektoriaus bendrovių analizę. Analizuojamame
sektoriuje yra 4 bendrovės: AB „Pieno ţvaigţdės― (PZV1L), AB „Rokiškio sūris― (RSU1L), AB
„Vilkyškių pieninė― (VLP1L) bei AB „Ţemaitijos pienas― (ZMP1L). Visas šias bendroves veikia ta
pati makro aplinka. Dėl nuolatinio rinkų nepastovumo būtina nuolatos atlikti įmonių finansines
analizes. Investavimui patraukliausios įmonės nustatymui pasitelkiama fundamentalioji bei techninė
analizės. Straipsnio pabaigoje pateikiamas pieno sektoriaus bendrovių palyginimas ir įvertinimas
pagal šias dvi finansų rinkų analizės rūšis. Darbo tikslas – palyginti pieno sektoriaus bendroves pagal
fundamentaliąją ir techninę analizes bei išrinkti šiuo metu investuotojui geriausią pieno perdirbimo
įmonę Baltijos akcijų birţoje. Fundamentalioji analizė. Bendrąja prasme fundamentali analizė (FA)
– tai įmonės esamos finansinės būklės ir ateities perspektyvų analizės metodas, kuriuo siekiama
nustatyti tikrąją akcijos vertę. Ši analizė nagrinėja kainos judėjimo prieţastis (Kancerevyčius, 2009).
Vienas geriausių visų laikų investuotojų, B. Graham (1973), bei jo mokinys, W. Buffett (2011), teigia,
jog fundamentali analizė yra pagrindinis sėkmingų investicijų paieškos įrankis. Fundamentalioji
analizė atliekama remiantis 1 lentelėje pateiktais įmonės veiklos rodikliais. 2 lentelėje pateikiami
analizuojamų įmonių 2012 metų paskutiniojo ketvirčio veiklos rodikliai.
1 lentelė. Fundamentaliųjų rodiklių apibūdinimas bei rekomenduotinos reikšmės
Rodiklis
EPS
P/E
P/S
P/Bv
Grynasis pelnas
ROE
ROA
Pokytis per mėn.
Kapitalizacija

Apibūdinimas
Vienai akcijai tenkantis grynasis pelnas
Rodo, kiek investuotojas linkęs mokėti uţ vieną litą įmonės pelno
Akcijos kainos ir pardavimų akcijai santykis
Parodo, kokia įmonės balanse esančios savininkų nuosavybės dalis
tenka vienai akcijai
Uţdirbtas grynasis pelnas
Parodo, kokią grąţą generuoja įmonė vienam investuotam
savininkų nuosavybės litui
Parodo, kiek grynojo pelno įmonė uţdirba vienam turto litui
Akcijos kainos pokytis per paskutinįjį mėnesį
Savininkų nuosavybės rinkos vertė Įmonės akcijų skaičiaus birţoje
ir jų kainos sandauga

Rekomenduotina reikšmė
Kuo didesnė
Kuo artimesnė skaičiui 10
Kuo maţesnė
Kuo maţesnė
Kuo didesnė
Kuo didesnė
Kuo didesnė
Kuo maţesnė
Kuo didesnė

Šaltinis: NASDAQ OMX Baltic akcijų birţos duomenys. Prieiga per internetą: http://www.nasdaqomxbaltic.com

2 lentelė. Nagrinėjamų imonių fundamentaliųjų rodiklių lentelė
Bendrovė
PZV1L
RSU1L
VLP1L
ZMP1L

EPS, EUR

P/E

P/S

P/Bv

GP, (%)

ROE, (%)

ROA, (%)

0,17
0,24
0,19
0,14

11,97
6,53
7,46
5,32

0,45
0.24
0,19
0,26

2,34
0,61
0,94
0,85

3,78
3,67
2,56
3,71

19,57
9,31
12,65
15,99

8,61
6,43
4,67
11,1

Pokytis per
mėnesį, (%)
+10,33
+6,94
+7,87
+6,96

Kapitalizacija,
Mln. EUR
100,76
55,24
16,36
37,01

Šaltinis: Investicinio banko „Finasta“ duomenys. Prieiga per internetą: http://www.finasta.lt

Atsiţvelgus į fundamentalių rodiklių rekomenduojamas reikšmes, visos įmonės buvo
suranguotos pagal atskirus rodiklius. Rangavimas vyko didėjimo tvarka, labiausiai patraukliam
rodikliui skiriant 1 balą, blogiausiam - 4. Rangavimo procesas yra labai svarbus, nes jis padeda
išsirinkti geriausią įmonę pagal vertinamus fundamentaliosios analizės rodiklius.
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3 lentelė. Įmonių rangavimo rezultatai
Bendrovė
PZV1L
RSU1L
VLP1L
ZMP1L

EPS
3
1
2
4

P/E
1
3
2
4

P/S
4
2
1
3

P/Bv
4
1
3
2

GP
1
3
4
2

ROE
1
4
3
2

ROA
2
3
4
1

Kainų pokytis
4
1
3
2

Kapitalizacija
1
2
4
3

Rangų suma
21
20
26
23

„Rokiškio sūris― ir „Pieno ţvaigţdės― – dvi akcinės bendrovės, turinčios maţiausią rangų
sumą. Dėl nedidelio skirtumo negalima vienareikšmiškai įvardinti investavimui patrauklesnės įmonės.
Tiesa, „Rokiškio sūrio― svarbiausi fundamentalūs rodikliai yra geresni. Norint išsiaiškinti, kuri įmonė
iš šių dviejų yra patrauklesnė investavimui, toliau tikslinga atlikti abiejų bendrovių techninę analizę.
Techninė analizė. Techninė analizė (TA) – būdas analizuoti ir prognozuoti kainą ir jos kitimo
perspektyvas. Analizės pagrindas – kainos pokyčių nubrėţta kreivė (grafikas). Ši analizė nagrinėja
kainos judėjimo pasekmes. (Ovsianikas, 2011). Daţniausiai ji naudojama trumpo laikotarpio
investavimui, kitaip dar vadinamam spekuliavimu. Norint tiksliai atlikti techninę analizę reikia
atsirinkti „nemeluojančius―, teisingus prekybos signalus generuojančius rodiklius ar naudoti jų derinį.
4 lentelėje pateikiami daţniausiai naudojami techninės analizės indikatoriai, jų apibrėţimai bei
interpretacija (Kancerevyčius, 2009).
4 lentelė. Daţniausiai naudojami techninės analizės indikatoriai
Indikatoriai

Apibrėţimas

Interpretacija

Jei MACD histograma kerta centrinę liniją iš viršaus - pardavimo signalas,
jei iš apačios - pirkimo. Analogiškai interpretuojama, kai MACD kreivė
kerta signalinę kreivę
Jei indikatorius viršija 70 vertę - rinka perpirkta (vyrauja bulių rinka,
RSI
Santykinė galia
signalas parduoti), jei indikatorius nukrenta ţemiau 30 - rinka perparduota
(vyrauja meškų rinka, signalas pirkti)
10 ir 20 dienų paprastieji
Jei kainai "jautresnė"(10 dienų) kreivė kerta 20 dienų kreivę iš apačios SMA(10,20)
slankieji vidurkiai
pirkimo signalas, jei iš viršaus - pardavimo signalas
Šaltinis: Kancerevyčius G., Finansai ir investicijos
MACD

Slankiųjų vidurkių
konvergencija - divergencija

Atliekama pasirinktų bendrovių akcijų kainos kitimo techninė analizė.

1 pav. AB „Pieno ţvaigţdţės― TA
Šaltinis: (http://kurmis.org)

2 pav. AB „Rokiškio sūris― TA
Šaltinis: (http://kurmis.org)

Kanalas – vienas iš akivaizdţiausių techninės analizės instrumentų (Ovsianikas, 2011). Iš 1
paveikslo matoma, kad kainos judėjimo kanalo palaikymo linija buvo pramušta, tai leidţia spręsti, jog
akcijų kaina kris. MACD histograma bei kreivės taip pat leidţia daryti prielaidą, jog akcijų kaina kris.
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RSI indikatorius rodo, jog rinka arti rizikingo taško ir gali būti perpirkta. 10 dienų slankusis vidurkis
taip pat gręţiasi ir tikėtina, jog kirs 20 dienų vidurkį iš viršaus.
Paţvelgus į 2 paveikslą, galima daryti prielaidą, jog kaina krenta. Apskritimu paţymėtame
plote galime matyti, jog po baltos (kilimo) ţvakės toliau eina juoda (kritimo) ţvakė su tuo pačiu
atidarymo tašku. Anot Ovsianiko, tai reiškia kainos kritimą. Taip pat paţvelgus į MACD histogramą
ir kreives, galima teigti, jog kaina pakeitė kryptį ir pradėjo kristi. RSI indikatorius taip pat perspėja,
jog rinka gali būti perpikta. Šiuo atveju iš slankiųjų vidurkių kreivių negalima tiksliai spręsti apie
kainų krypties pasikeitimą.
Atlikus „Panevėţio ţvaigţdţių― bei „Rokiškio sūrio― technines analizes, galima teigti, jog
abejų bendrovių akcijų kainos artimiausiu laiku turėtų kristi. Vertinant abi įmones pagal MACD, RSI
ir SMA (10, 20) indikatorius negalima išskirti vienos iš akcijų pranašumo prieš kitą: vizualiai matyti,
kad techninės analizės indikatorių reikšmės yra panašios. Taip gali būti todėl, kad abi įmones veikia ta
pati makro aplinka, kuri turi didesnę įtaką įmonei nei mikro aplinka. Apibendrinant techninės analizės
rezultatus, galima teigti, jog pasirinktų indikatorių derinys yra geras (indikatoriai rodo tokias pačias
kainos kitimo tendencijas).
Išvados
Naudodamasis abejų analizių duomenimis, investuotojas turėtų palaukti, kol „Rokiškio sūrio― akcijų kaina nukris
iki kanalo apačios arba iki vidurkio palaikymo linijos(remiantis technine analize) ir tada jų įsigyti (geri fundamentalūs
rodikliai).
Svarbiausi fundamentaliosios analizės rodikliai EPS, P/E, P/S, P/Bv ir grynasis pelnas bei TA indikatorių MACD,
RSI ir SMA (10, 20) derinys yra patikima finansų rinkų analizės priemonė investuojant Vilniaus VP birţoje.
Pagrindinis fundamentaliosios ir techninės analizių skirtumas yra tas, jog fundamentalioji analizė nagrinėja kainos
judėjimo prieţastis (todėl labiau tinka ilgesniam laikotarpiui - investavimui), o techninė – pasekmes (todėl labiau tinkama
trumpo laikotarpio investicijoms - spekuliavimui).
Nei viena iš analizių rūšių negali tiksliai įvertinti investavimo rizikos, todėl, siekiant geriausio rezultato, būtina
naudoti jas abi tuo pačiu metu.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
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ANALYSIS OF BALTIC SHARE MARKET DAIRY SECTOR COMPANIES
Summary

In this article analysis of Baltic share market dairy sector companies in the last quarter of 2012 is presented. This article
includes two main types of market analysis (fundamental and technical). Indicators used for fundamental analysis are EPS,
P/E, P/S, P/Bv, net profit, ROE, ROA, share price change in a month and capitalization. Fundamental analysis also
included method of companies‗ ranking according to calculated indicators. Indicators used for technical analysis are
MACD, RSI and SMA (10, 20). For a long term investing it is better to trust fundamental analysis data, however, for a
short term investing – technical analysis is better way to find the right trading signals. Therefore, the best way is to
combine them both simultaneously. Summarising the results of both analysis, JSC „Rokiškio sūris― was chosen as the best
company to invest in at that time.
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Andrius Jorudas, Agata Kovalevska
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LIETUVOS GYVENTOJŲ FINANSINĖS ELGSENOS TYRIMAS
Finansų rinkų globalizacija atveria naujas finansų valdymo galimybes, suteikia naujų taupymo
ir investavimo priemonių. Visa tai paveikia ir kiekvieną individą, keičiasi jo finansinė elgsena bei
poţiūris į asmeninių finansų valdymą. Tradicinės finansų ir investicijų teorijos pateikia daugybę
modelių ir patarimų, kuriais gali vadovautis investuotojai, priimdami racionalius sprendimus,
grindţiamus išskirtinai skaičiais. Tačiau nuo XX a. vidurio pradėta vis labiau gilintis į psichologiją,
kuo pasėkoje suformuluota nauja finansų teorijos šaka. Tai yra finansų elgsena – jungianti
psichologijos, sociologijos, kitų socialinių mokslų ir finansų teorijos ţinias. Siekiant išaiškinti
Lietuvos gyventojų finansinės elgsenos ypatumus, buvo atlikta gyventojų apklausa, kuri vyko 2013
m. kovo 20 - balandţio 20 dienomis. Iš viso apklausti 125 respondentai, vyresni nei 18 metų amţiaus.
Darbo tikslas – remiantis gyventojų apklausos duomenimis, išsiaiškinti Lietuvos gyventojų
finansinės elgsenos ypatumus.
Gyventojų finansinės elgsenos tyrimas
Ilgą laiką, aiškinant finansinę gyventojų elgseną, ekonomikoje buvo remiamasi efektyvios
rinkos samprata ir racionalių investuotojų elgsenos apibrėţimais. Tačiau visiškai racionalių
investuotojų, visuomet maksimizuojančių naudingumą, idėja nėra adekvati esamai situacijai. Ilgainiui
buvo suformuluotas finansinės elgsenos apibrėţimas, nusakantis psichologinių aspektų įtaką
sprendimo priėmimo procese. Skirtingos teorijos skirtingai aiškina finansinę elgsena: pagal John M.
Keynes absoliučiųjų pajamų hipotezę individų finansinę elgseną lemia tik gaunamos pajamos; F.
Modigliani ir R. Brumberg gyvenimo ciklo hipotezė teigia, jog pagrindinis taupymo motyvas – kaupti
lėšas vėlesniam laikotarpiui, ypač uţtikrinti įprastą vartojimo lygį senatvėje (Jappelli, 2005); M.
Friedman nuolatinių pajamų teorijoje remiasi racionaliu naudingumo maksimizavimu bei atsiţvelgia į
tai, kad individas gali taupyti ne tik pinigais, bet ir obligacijomis, paprastosiomis akcijomis, prekėmis
(Laumenskaitė, 2006). Atlikus Lietuvos gyventojų finansinės elgsenos tyrimą, nustatyta, kad 65,6
proc. apklausoje dalyvavusių asmenų neuţsiima investicine veikla, 7,2 proc. apklaustųjų praeityje
investavo, tačiau šiuo metu neinvestuoja, ir tik 27,2 proc. nurodė, kad šiuo metu investuoja į tam
tikras finansines priemones. Atkreiptinas dėmesys, kad investuoti daugiausiai yra linkę vyrai: šiuo
metu investuojančių respondentų skaičių sudaro 80 proc. vyrų ir 20 proc. moterų. Apklausos rezultatai
parodė, kad didţiausioji dalis respondentų, neuţsiima investicine veikla dėl lėšų trūkumo (25,29
proc.). Net 78 proc. apklaustųjų teigia, kad investuotų, jeigu turėtų pakankamai lėšų, kita dalis (22
proc.) - dėl konservatyvių paţiūrų arba kitokių prieţasčių šiuo metu ir ateityje investuoti neţada. Taip
pat respondentai akcentuoja, kad investavimo pradţią riboja rizikos baimė (19,54 proc.) bei
informacijos stoka (22,41 proc.).
Lėšų trūkumas

25.29%

Informacijos trūkumas

22.41%

Baimė rizikuoti

19.54%

Laiko trūkumas

12.64%

Konservatyvios paţiūros
Kita
0.00%

14.94%
5.17%
5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

1 pav. Prieţasčių, dėl kurių respondentai neinvestuoja, pasiskirstymas
Šaltinis: Lietuvos gyventojų investicinės elgsenos tyrimas
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Kaip pagrindinę prieţastį, dėl kurios šiuo metu nebeinvestuoja, respondentai nurodė laiko
trūkumą (39 proc.). Taip pat svarbus veiksnys yra pajamų sumaţėjimas (21 proc.) bei nepalanki
situacija rinkose (9 proc.). Norint objektyviai įvertinti finansinę respondentų padėtį, svarbus veiksnys
yra gyventojų pajamų dydis. Daugiau negu pusės respondentų mėnesinės pajamos tesiekia 1500 litų
per mėnesį, iš jų didţioji dalis (44 proc.) gauna iki 1000 LTL pajamų per mėnesį, 8,8 proc.
respondentų pajamos patenka į 1001 – 1500 LTL per mėnesį intervalą.
1501 LTL ir daugiau per mėnesį gaunančių asmenų pajamos pasiskirsto taip:
 22,4 proc. gauna 1501 – 2500 LTL per mėnesį;
 11,2 proc. gauna 2501 – 3500 LTL per mėnesį;
 8 proc. gauna 3501 – 5000 LTL per mėnesį;
 4,8 proc. gauna daugiau nei 5001 LTL per mėnesį.
Įvertinus visus aptartus veiksnius, galima daryti išvadą, kad daugiau nei pusė apklaustųjų
Lietuvos gyventojų negali atidėti pinigų investavimui.
Toliau, atliekant tyrimą, buvo tikslinga išanalizuoti, kaip pasiskirsto investuotojų skaičius,
priklausomai nuo gaunamų mėnesinių pajamų.
100%

100%
80%
60%
40%

36%
21%

45%

21%

20%
0%
1500 Lt ir
maţiau

1501-2500 Lt 2501-3500 Lt 3501-5000 Lt

5001 Lt ir
daugiau

2 pav. Asmenų, kurie investuoja, mėnesinės pajamos (proc. nuo visų respondentų) dydis
Šaltinis: Lietuvos gyventojų investicinės elgsenos tyrimas

Išanalizavus priklausomybę tarp investuojančių individų ir jų mėnesinių pajamų, galima teigti,
kad labiausiai investuoti linkę didesnes mėnesines pajamas gaunantys asmenys.
Gyventojų investicinės elgsenos analizė
Pagrindiniu investavimo tikslu respondentai išskyrė norą uţsidirbti – 52 proc. Nemaţai
respondentų šiuo metu investuoja tam, kad, uţdirbus ir sukaupus pakankamai lėšų, ateityje galėtų
įgyvendinti savo asmeninius tikslus. Taip pat vienas iš svarbesnių tikslų yra siekis išsaugoti pinigų
perkamąją galią (27 proc.), ir išvengti infliacijos padarinių. Kita dalis apklaustųjų (12 proc.) kaip
investavimo tikslą nurodė didelę kapitalo grąţą. Ir tik 6 proc. apklaustųjų respondentų investuoja,
siekdami sukaupti pinigų pensijai.
Kalbant apie skirtingo amţiaus individų iniciatyvą kaupti lėšas senatvei, galima pastebėti, jog
labiausiai pensijiniam amţiui kaupti linkę vyresni nei 35 metų amţiaus asmenys (24 proc.). Tai nėra
didelis skaičius, atsiţvelgiant į tai, kad pradėti taupyti šiam gyvenimo ciklui rekomenduojama kuo
anksčiau. Iš visų apklaustų iki 35 metų asmenų į pensijų fondus investuojantys nurodė vos 6 proc.
apklausos dalyvių. Pabrėţtina tai, kad tik labai maţa dalis (11,2 proc.) respondentų kaupia lėšas
Lietuvos Respublikoje sudarytuose pensijų fonduose. Maţas susidomėjimas gali būti paaiškintas tuo,
kad dėl atsainiai vykdomos valstybės politikos ţmonės nėra suinteresuoti investuoti į pensijinius
fondus. Gyventojai mano, kad dėl nepastovios socialinės apsaugos politikos jie vis tiek nesukaups
pakankamai lėšų pensijiniam amţiui.
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Bankų indėliai

18.40%

Akcijos

16.80%

Nuosavas veslas

13.60%

Gyvybės draudimas

10.40%

Išvestinės…

8.00%

Investicinis fondas

7.20%

Nekilnojamas turtas

6.40%

Pensijų fondas

6.40%

Valiutų rinka

5.60%

Ţaliavos

4.00%

Valstybės…
Įmonių obligacijos
0.00%

2.40%
0.80%
2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

20.00%

3 pav. Respondentų pasirinktų investavimo priemonių pasiskirstymas
Šaltinis: Lietuvos gyventojų investicinės elgsenos tyrimas

Tyrimo metu nustatyta, kad 18,4 proc. investuojančių respondentų savo sukauptas lėšas laiko
kaip banko indėlį, o 16,8 proc. investuoja į akcijas. 13,6 proc. apklaustųjų lėšas investuoja į nuosavą
verslą, taip pat nemaţa dalis, t.y. 10,4 proc., naudojasi investiciniu gyvybės draudimu. Dar 8 proc.
linkę investuoti į išvestines finansines priemones, 6,4 proc. į nekilnojamąjį turtą, 7,2 proc. renkasi
investicinius fondus. Dalis investuotojų moka įmokas į pensijų fondus (6,4 proc.), valiutų rinka taip
pat sulaukia nedaug dėmesio (5,6 proc.). Maţiausiai investuojama į ţaliavas (4 proc.), valstybės
vertybinius popierius (2,4 proc.) bei įmonių obligacijas (0,8 proc.).
Kaip populiariausią taupymo priemonę analizuotu laikotarpiu dauguma respondentų nurodė
banko indėlį. Tai gali lemti šios finansinės priemonės likvidumas, ir tai, kad santaupų laikymas banko
indėlyje nereikalauja ypatingų ar specifinių investavimo ţinių bei įgūdţių. Taip pat tai yra saugus
taupymo būdas, tačiau gaunamos palūkanos yra maţos.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad antra pagal populiarumą investavimo priemonė yra akcijos. Tai
liudija, kad Lietuvos gyventojai pradeda naudotis finansų rinkų siūlomomis ilgalaikio taupymo
galimybėmis su didesne investicine grąţa. Taip pat, investuodami į akcijas, jie prisiima didesnę riziką.
Ţmonės, investuodami į nuosavą verslą, tikisi, kad pinigai bus panaudoti efektyviau, bus gauta
didesnė finansinė nauda bei garantuotas didesnis likvidumas.
Atsiţvelgus į tyrimo rezultatus, galima teigti, kad Lietuvos gyventojai neišnaudoja
egzistuojančių investavimo galimybių ir tik labai maţa dalis ryţtasi investuoti vertybinių popierių
rinkoje. Konservatyvų Lietuvos gyventojų asmeninių finansų valdymą galima paaiškinti menkų
investicinių galimybių išmanymu, ţinių ir laiko trūkumu, konservatyvumu, nenoru rizikuoti, silpnais
investavimo įgūdţiais ir nepasitikėjimu finansų rinkomis.
Išvados
Atlikus Lietuvos Respublikos gyventojų investicinės elgsenos tyrimą, nustatyta, kad investuoti savo santaupas
linkę maţiau negu 30 proc. apklaustųjų. Labiausiai linkę investuoti vyrai (80 proc.).
Pagrindinė prieţastis, dėl kurios gyventojai neuţsiima investicine veikla yra lėšų trūkumas (25,29 proc.).
Svarbiausias veiksnys, kuris nulemia asmenų investavimo galimybes, yra gaunamų pajamų dydis.
Pagrindinis investavimo tikslas, kurį nurodė respondentai tyrimo metu – gauti papildomas pajamas (52 proc.)
arba išsaugoti kapitalo vertę (27 proc.).
Tyrimo metu nustatyta, kad Lietuvos Respublikos gyventojai yra konservatyvūs investavimo poţiūriu: didţioji
dalis respondentų neuţsiima jokia investicine veikla, o laisvas lėšas laiko kaip indėlius bankuose.
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LITHUANIA'S INHABITANTS FINANCIAL BEHAVIOR RESEARCH
Summary
In order to analyze the features of Lithuania`s inhabitants financial behavior a poll identifying peculiarities of
Lithuanians‗ investing in financial markets was made. 125 persons, who were older than 18 years, responded. Results of
the survey show that only 30 percent of respondents tend to invest and the majority of them are men. Moreover, the
majority of people are not interested in investing because of insufficient funds and lack of information. The main factor
which influences investment opportunities is the amount of revenue. Respondents claim that the main goals of investment
are to receive additional income and to maintain the value of capital. It is proved by poll results that Lithuania`s inhabitants
have a conservative attitude towards investment. The majority of respondents does not invest at all and the majority of
investors holds their money in banks as a deposit.
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MOKESČIŲ NAŠTOS LIETUVOJE IR ES ANALIZĖ
Mokesčiai sudaro didţiąją dalį valstybės biudţeto pajamų, taip darydami didţiulę įtaką šalies
ekonomikai. Kiekviena valstybė turi savitą mokesčių sistemą, kurios politika priklauso nuo daugelio
ekonominių aspektų. Valstybė vykdo mokesčių politiką, stengdamasi neuţkrauti gyventojų dideliais
mokesčiais, tačiau tuo pačiu siekdama gauti kuo daugiau įplaukų į nacionalinį biudţetą. Pagrindinis
valstybės prioritetas – subalansuoti mokesčių naštą gyventojams su biudţeto įplaukomis. Mokesčių
naštos analizė padeda tinkamai įvertinti šalies mokesčių politiką bei priimti atitinkamus sprendimus.
Straipsnyje lyginami mokesčių naštos rodikliai Lietuvoje ir kitose ES šalyse. Analizuojami mokesčių
naštos rodikliai: bendroji mokesčių našta, darbo apmokestinimas, vartojimo apmokestinimas bei
kapitalo apmokestinimas. Tyrimo tikslas. Remiantis pagrindiniais mokesčių naštos rodikliais,
įvertinti Lietuvos vykdomą mokesčių politiką lyginant su ES šalimis.
Bendra mokesčių našta. ES jau kelis dešimtmečius vyksta netiesioginių mokesčių
harmonizavimo procesas. ES yra suvienodinusi PVM ir akcizo mokestį. Šių mokesčių tarifams yra
taikomos maţiausios ir didţiausios ribos. Tuo tarpu tiesioginių mokesčių srityje harmonizuoti tik kai
kurie mokesčiai (santaupų ir paskolų palūkanų apmokestinimas) ir bendrai sutariama, kad kai kurie
tiesioginių mokesčių aspektai pagal subsidiarumo principą palikti spręsti valstybėms narėms (Europos
Komisija). Remiantis Europos Komisijos duomenimis, galima teigti, jog bendrąjį mokesčių naštos
skirtumą ES valstybėse lemia skirtingas tiesioginių mokesčių tarifų taikymas. Todėl toliau tikslinga
analizuoti tiesioginių mokesčių tarifų skirtumus valstybėse narėse.

1 pav. Mokesčių našta Europos sajungos valstybėse, proc. nuo BVP 2012m.
Šaltinis: http://www.ftz.lt/index.php/html-meniu/lietuva/11

Iš 1 pav. matome, kad mokesčių našta, kaip dalis nuo BVP, Lietuvoje yra maţesnė nei
Europos Sąjungos vidurkis. Taip pat matome, kad pagrindinių sektorių (socialinių įmokų, gamybos ir
importo, pajamų ir turto) mokesčiai yra maţesni nei ES vidurkis. Pridėtinės vertės mokestis (PVM)
Lietuvoje siekia 21 proc. ir yra vienas didţiausių Europoje. Šio mokesčio tarifas yra didesnis tik
Skandinavijos šalyse ir ypač skolų krizės prispaustose šalyse, pavyzdţiui, Graikijoje (23%). Tuo tarpu
pelno mokesčio tarifas Lietuvoje yra vienas iš maţiausių Europoje (15%). Maţesni tarifai yra tik
Bulgarijoje (10%) ir Airijoje (12,5%). Latvijoje, kaip ir Lietuvoje, taikomas 15 proc. pelno mokesčio
tarifas, o Estijoje – 21 proc. [1]. Gyventojų pajamų mokestis yra palyginti nedidelis, bet, kaip pastebi
specialistai, darbuotojai ir darbdaviai sumoka „Sodrai― neproporcingai dideles įmokas. Anot
vyriausiojo „Swedbank― ekonomisto Nerijaus Mačiulio, „nors „Sodrai― mokami mokesčiai vadinami
įmokomis, šalyje jie veikia kaip mokesčiai, nes tiesioginės naudos uţ šias įmokas gyventojai neturi.
Taigi iš pirmo ţvilgsnio gali atrodyti, kad Lietuva yra maţos mokesčių naštos šalis. Norint patvirtinti
ar paneigti šį teiginį, toliau atliekama detalesnė analizė.
Numanoma mokesčių norma (NMN). Bendra mokesčių našta parodo visai valstybės
ekonomikai tenkančią mokesčių naštą, tačiau neatskleidţia tikrosios mokesčių naštos, tenkančios
šalies gyventojams ar įmonėms. Daug tikslesnis rodiklis įvertinti mokesčių įtaką gyventojams yra
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darbo sąnaudų mokestinė našta (Mačiulis, 2012). Todėl „Eurostat― skaičiuoja numanomą mokesčių
normą. Šiuo atveju vertinamas ne tarifas ir mokesčių bazė, o šalies pajamų iš tam tikros veiklos
(darbo, kapitalo ar vartojimo) ir nuo šių pajamų į biudţetą surinktų mokesčių santykis.
Statistikos agentūros „Eurostat― duomenys apie darbo apmokestinimą ES atskleidţia, kad
didţiausią mokesčių pajamų dalį sudaro darbo apmokestinimas. 2010 m. duomenimis, maţiausiai
darbas apmokestintas buvo Maltoje (32,2%) ir Bulgarijoje (32,9%), didţiausi mokesčiai darbui taikyti
Austrijoje (56,8%) ir Vokietijoje (56,2%). Lietuvoje 2010 m. darbo apmokestinimas siekė 49,5 proc.
(ES vidurkis – 51,2%). Kaip matyti, Lietuvoje darbo apmokestinimas yra didelis, todėl siekiant
skatinti uţimtumą vertėtų jį maţinti (Šemeta, 2012).

2 pav. Darbo numanoma mokesčių norma 2010 m.
Šaltinis: Taxation trends in the European Union („Eurostat“)

2010 m. duomenimis, faktinė vartojimo mokesčių (PVM, akcizų) našta Lietuvoje buvo 42,5
proc., t. y. vienas iš didţiausių rodiklių Europoje. Nuo 2000 m. iki 2010 m. ji padidėjo 3,3
procentiniais punktais. Didţiausias vartojimo apmokestinimas buvo Bulgarijoje – 53%, o maţiausias
Italijoje – 24,2%. Tuo tarpu Europos Sąjungos vidurkis siekė 34,4%.

3 pav. Vartojimo numanoma mokesčių norma 2010 m.
Šaltinis: Taxation trends in the European Union („Eurostat“)

Gyvenantiems iš kapitalo Lietuva – tiesiog rojus. Europos Sąjungos statistikos agentūros
„Eurostat‖ 2010 metų duomenimis, iš kapitalo mokesčių Lietuvoje surenkamų valstybės pajamų dalis
buvo viena iš trijų ţemiausią rodiklį turinčių ES šalių ir sudarė apie 3,3 proc. BVP, palyginti su 6,6
proc. ES vidurkiu. Maţesni rodikliai uţfiksuoti tiktai Latvijoje ir Estijoje. Faktinė mokestinė našta
kapitalui buvo taip pat viena maţiausių (8,5%), palyginti su 18,4% ES vidurkiu.

4 pav. Kapitalo numanoma mokesčių norma 2010 m.
Šaltinis: Taxation trends in the European Union („Eurostat“)

Taigi pagal mokesčių naštos rodiklį, t.y. mokestinių pajamų ir BVP santykį atrodytų, kad
Lietuva yra maţos mokesčių naštos šalis. Tačiau maţas mokesčių naštos rodiklis Lietuvoje ES
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valstybių atţvilgiu dar nereiškia realiai maţos mokesčių naštos. Be to, maţa mokesčių našta gali būti
ir dėl neoptimalaus mokesčių sistemos administravimo ar per didelių mokestinių lengvatų.
Tikslesniam mokesčių naštos įvertinimui padeda NMN analizė, kuri leidţia realiau įvertinti
mokesčių naštą, tenkančią darbui, vartojimui ir kapitalui. Pagal NMN matyti, kad Lietuva išsiskiria
gana aukštu darbo NMN rodikliu, kuris yra artimas ES šalių vidurkiams. Tai reiškia, kad realiai
Lietuvoje darbo pajamoms tenka panaši mokesčių našta kaip visoje ES (įskaitant ekonomiškai stiprias
šalis). Šis rodiklis neskatina ţmonių dirbti, ir trukdo šalies ekonomikos klestėjimui. Vartojimo NMN
rodiklis taip pat yra vienas iš didţiausių ES. Tai reiškia, kad gyventojai nėra skatinami didinti
vartojimo ir prisidėti prie šalies ekonominės gerovės augimo. Kapitalo NMN rodiklio analizė yra
optimistiškesnė. Šis rodiklis vienas maţiausių ES, o tai reiškia, kad kapitalui Lietuvoje tenka ryškiai
maţesnė mokesčių našta nei ES šalių vidurkis. Šis rodiklis yra labai patrauklus uţsienio
investuotojams.
Išvados
Nors bendroji mokesčių našta Lietuvoje yra viena maţiausių ES, realioji mokesčių našta yra viena didţiausių.
Didţioji mokesčių naštos dalis tenka gyventojams, o ne įmonėms.
Didelis darbo (49,5% palyginti su 51,2% ES vidurkiu) bei vartojimo (42,5% palyginti su 34,4% ES vidurkiu)
apmokestinimas neskatina Lietuvos gyventojų dirbti ir vartoti daugiau. Visa tai kenkia šalies ekonomikos augimui.
Ţenkliai maţesnis kapitalo apmokestinimas (8,5%), palyginti su ES vidurkiu (18,4%), suteikia Lietuvai
pranašumą prieš kitas valstybes, siekiant pritraukti uţsienio investicijas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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BURDEN OF TAXATION ANALYSIS IN LITHUANIA AND EU
Summary

In this article analysis of taxation burden in Lithuania and other EU member states was presented. Analysis is
based on the latest data of „Eurostat―. It includes both types of taxes: direct and indirect. In the other hand, this analysis is
concentrated on evaluating 3 main indicators: share of labour tax revenue, share of consumption tax revenue and share of
capital tax revenue. Those indicators allow us to evaluate taxation in the country properly. At a first glance, Lithuania
seems to be a low taxation country. However, share of labour tax and share of consumption tax are one of the highest in
EU. Although share of capital tax in the country is one of the lowest in EU, Lithuania nonetheless is ranked as high
taxation country.
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KYLANČIOS PROBLEMOS II PENSIJŲ PAKOPOJE IR SISTEMOS
TOBULINIMO GALIMYBĖS
Pensijų sistemos adekvatumo ir jos tobulinimo problema ir yra aktuali daugeliui pasaulio
valstybių ir tuo pačiu Lietuvai. Tiek Lietuvoje ir tiek kitose Europos bei pasaulio valstybėse pasaulinė
finansų ir ekonomikos krizė palietė pensijų sistemos reformavimo klausimus, o kai kuriose kitose
valstybėse krizės paliestos pensijų sistemos buvo stipriai „supurtytos―, kaip, pavyzdţiui, Vengrijos.
Šiuo straipsniu siekiama pasiekti tokį tikslą: išanalizuoti Lietuvos ir uţsienio šalių pensijų
sistemų problemas antrojoje pakopoje bei pateikti šios pakopos tobulinimų variantus.
Straipsnio pirmojoje dalyje yra analizuojamos problemos uţsienio šalių pensijų sistemose,
lyginamos Lietuvos ir Vengrijos pensijų sistemų charakteristikos. Antrojoje dalyje yra nagrinėjamos
pensijų sistemos tobulinimo galimybės, o pabaigoje pateikiamos išvados, susietos su darbo tikslu.
Uţsienio šalių patirtis II pensijų pakopoje
Pasaulyje gerai ţinoma, jog Olandijos pensijų sistema yra viena geriausių pasaulyje. Šioje
šalyje antrojoje pensijų pakopoje yra sukaupta santykinai daugiausiai lėšų, lyginant su šalies
bendruoju produktu, tarp OECD šalių narių. Tačiau, nors Olandija ir yra tokioje santykinai geroje
padėtyje, tačiau net ir jos pensijų sistema susiduria su iššūkiais. 2013 metais balandţio mėnesį buvo
paskelbta, kad 68 Olandijos pensijų fondai turės maţinti pensijų išmokas. Prieš metus Olandijos
Centrinis Bankas pensijų fondams buvo iškėlęs turto ir įsipareigojimų reikalavimus pensijų fondams,
jog fondo turtas maţiausiai turi būti lygus 105% įsipareigojimų (Oudenampsen, 2013). Šie
apkarpymai palies beveik 2 milijonus aktyvių fondų narių, 1,1 milijoną pensininkų bei 2,5 milijonams
bus atidėti mokėjimai. Vidutiniškai pensija maţėjo 1,9%, taip pat nei vienas iš pensijų fondų
nemaţino išmokų daugiau nei 7% (Oudenampsen, 2013).
Jungtinėse Amerikos Valstijoje yra įstatymiškai priimta, kad Pensijų Išmokų Garantijos
Korporacija „PBGC― turi finansuoti visas savo operacijas iš trijų šaltinių, iš draudimo įmokų, lėšų iš
nepakankamai finansuojamų pensijų fondų bei palūkanų ir dividendų iš sukaupto rezervo. Nors idėja
garantuoti išmokas ir sustiprinti tradicinę pensijų sistemą nustatytų išmokų planams buvo gera, tačiau
tai paspartino pensijų sistemos griūtį. Dėl maţėjančių palūkanų normų, maţėjančių akcijų kainų
birţose, per 2000 – 2003 metų laikotarpį, daugybė nustatytų išmokų planų tapo nepakankamai
finansuojamais, gana daug kompanijų ištiko bankrotai. Šito pasėkoje „PBGC― atsirado didţiulis
deficitas. JAV vyriausybė ėmėsi priemonių taisyti šia situacijai. Tačiau naujos priemonės nedavė
didesnės naudos, problema nebuvo išspręsta. Net ir dabar „PBGC― korporacija nesusitvarko su
deficitu, 2012 metais jis pasiekė 34 mlrd. USD (Geisel, 2012).
Vengrijos patirtis tvarkantis su antros pakopos pensijų fondais yra ganėtinai įdomi ir svarbi
paminėjimo. Nuo pat pradţių, 1997 metų, pensijos sistemos reforma nebuvo optimaliai įvertinta tarp
politinių partijų, tarp jų nebuvo pasiekta konsensuso. Įmokos į pensijų fondus buvo įšaldytos, o
perėjimas į antros pakopos pensijų fondus buvo visiškai finansuojamas skolinantis. Taip pat klaidingų
sprendimų priėmimas šalies ekonomikos sferoje, perėjimą prie antrosios pakopos pavertė ţymiai
sudėtingesniu, nei kad buvo tikėtasi, o pernelyg dosni valstybės mokamų pensijų sistema, situaciją tik
pablogino. Vėliau, sistemai tobulinti buvo priimti tam tikri reguliaciniai pakeitimai, buvo nustatytos
mokesčių lubos, įvesti gyvenimo ciklo investavimo planai. Tačiau tai buvo padaryta pavėlavus ir
atėjus ne pačiam sėkmingiausiam laikui. Per krizę, 2007 metais, Vengrijos vyriausybė nusprendė
įvesti parametrinius pakeitimus pensijų sistemoje. Šie pakeitimai apėmė pensinio amţiaus didinimą,
pensijų indeksaciją bei buvo atsisakyta 13 – tų pensijų. Taipogi, buvo sukviesta nešališkų ekspertų
grupė, kuri įvertintų esamą situaciją šalies pensijų sistemoje ir pateiktų rekomendacijas jai tobulinti.
Tačiau kaip laikas parodė šios pastangos buvo bergţdţios, po rinkimų nauja atėjusi vyriausybė
nepaisė ekspertų išvadų ir nacionalizavo antrosios pakopos pensijų fondų lėšas, kurios siekė 12%
šalies BVP, ir kurioje dalyvavo ¾ aktyvių šalies gyventojų (Holtzer, 2012). Nors nacionalizuotos
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lėšos padėjo sumaţinti biudţeto deficitą, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje yra prognozuojamas
didesnis deficitas neturint antrosios pakopos pensijų fondų, nei juos turint (Schwarz, 2011).

Problemos uţsienio šalių pensijų sistemose
Olandijoje sumaţėjęs, kai kurių pensjų fondų mokumas, dėl ko teko maţinti išmokas esamiems šių
fondų dalyviams

Jungtinėse Amerikos Valstijose Pensijų Išmokų Garantijos Korporacija susiduria su didelio
deficito problema, kilusia dėl įsipareigojimų garantuoti nustaytų išmokų pensijų planus

Vengrijoje pavėluotas būtinų reformų priėmimas pensijų sistemoje, valstybės politikų populizmas,
nulėmė antros pakopos pensijų fondų turto nacionalizaciją

1 pav. Problemos uţsienio šalių pensijų sistemose. Sudaryta autoriaus
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2a ir 2b pav. Vengrijos ir Lietuvos įmokų į pensijų fondus ir biudţeto deficito dinamika lyginant su šalies BVP.
Sudaryta autoriaus, pagal Eurostat, OECD ir Sodros duomenis

Palyginus Lietuvos ir Vengrijos valstybių įgyvendinamą politiką antrosios pensijų pakopos
atţvilgiu, matoma ir panašumų ir didelių skirtumų (ţr. 2 pav). Vienas didţiausių skirtumų tai, jog
Vengrija valstybės biudţeto deficitui finansuoti panaudojo sukauptą privačių pensijų fondų turtą, o
Lietuvoje to nebuvo padaryta. Tiek Lietuvoje, tiek Vengrijoje įmokos į pensijų fondus nebuvo
didinamos (arba maţinamos Lietuvoje), kai valstybės per krizę susidurdavo su finansiniais
sunkumais. Vengrijoje perėjimas prie antrosios pensijų pakopos buvo finansuojamas skolintomis
lėšomis, tad tai prisidėjo prie biudţeto deficito didėjimo. Įmokos į pensijų fondus didėjo nuo 6 % iki 8
%. Lietuvoje įmokos daugiausiai augo iki 5,5 %, o ištikus krizei vėliau buvo maţinamos iki 1,5 %, o
2013 padidintos iki 2,5 %.
Pensijų sistemos tobulinimo galimybės
Pensijų sistemos krizė, daugelio ekonomistų yra siejama su šalies demografinėm problemom
bei „pay-as-you-go― sistemos komplikuota padėtimi. H. Cremer ir P. Pestieau teigia, jog šios
pastarosios problemos nebūtinai gali būti pagrindinės prieţastys pensijų sistemos krizei įvykti,
politiniai aspektai, interesų grupių aktyvumas lemia sistemos būklę daugiausiai. Jei tinkamai
socialinės sistemos parametrai yra sutvarkomi, būtent pakeitimo normos, darbo uţmokesčio
mokesčiai, pensijinis amţius, tuomet krizės pensijų sistemoje galima išvengti. Pagrindinė bėda yra
politikoje, nes daugelis politikų gali nepriimti būtinų, bet nepopuliarių sprendimų ir uţsiimti
populizmu. Tai galime gerai įţvelgti Vengrijos atveju. Todėl pensijų sistema, laisva nuo politikų
įtakos yra didelė siekiamybė.
Siekiant, kad pensijų sistema šalyje neatsidurtų sunkioje padėtyje, reikia svarstyti mokesčių
kėlimo bei pensinio amţiaus kėlimo klausimus. Mokesčių didinimas yra vienas iš būdų balansuojant
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tiek pirmąją pensijų pakopą, tiek ir antrąją. Jeigu mokesčių didinti yra nenorima, tuomet galima
maţinti išmokas.
Įgalinus antrosios pakopos pensijų fondus garantuoti minimalią grąţą, pensiją kaupiančiam
asmeniui, padidėtų pensijų fondų profesionalumas, valdant sukauptą turtą bei tai efektyviau apsaugotų
fondo dalyvius nuo jų kaupiamo turto vertės sumaţėjimo.
Siekiant patobulinti pensijų sistemą ir sustiprinti gaunamų senatvės pajamų adekvatumą,
privalu skatinti ţmones dalyvauti pensijų kaupime bei mokėti įmokas kuo ilgesnį laikotarpį. Vienas iš
būdų siekiant didesnio dalyvių skaičiaus antrojoje pakopoje tai privalomas dalyvavimas, nuo tam
tikro amţiaus. Jeigu privalomo dalyvavimo galimybės nėra, tai galėtų būti svarstomas automatinis
uţrašymo mechanizmas su suteikiama galimybe išeiti (OECD, 2012). Toks mechanizmas butų
pakankamai naudingas, jei kartu būtų nustatytas adekvatus įmokos tarifas. Sistemos tobulinimui
galima pasitelkti ir ţemų kaštų lėšų kaupimo instrumentus (OECD, 2012). Lietuvos antros pakopos
pensijų fondai taiko administravimo mokesčius, kurie daugelyje fondų siekia 2 % nuo gaunamų
įmokų bei 1% nuo turto (0,65 % konservatyviame fonde) (LB, 2013). Todėl kaip vienas iš pasiūlymų
tobulinimui, gali būti šios pakopos veiklos efektyvumo didinimas ir kaštų maţinimas. Pavyzdţiui,
sistemoje, kurioje dalyvavimas yra privalomas arba veikia automatinio įtraukimo į pensijų fondus
mechanizmas, galėtų kaip iš anksto numatytas kaupimo variantas, būti ţemus kaštus turintys fondai.
Kaštų klausimas galėtų būti sprendţiamas ir įkuriant stambius pensijų planus, kurie veiktų nepelno
siekimo principu. Gyvenimo ciklo fondų strategijos galėtų būti įgalintos kaip numatytas variantas
kaupiant pensiją, taip ţmonės būtų apsaugomi nuo netikėtų neigiamų pasekmių (OECD, 2012). Šio
tipo strategijos sumaţina finansų rinkose patiriamą riziką priklausomai nuo fondo narių amţiaus.
Išvados
Apibendrinant galima teigti, kad pensijų sistemos tęstinumui uţtikrinti būtini adekvatūs sprendimai, nors ir
nepopuliarūs, kaip išmokų maţinimas ar pensinio amţiaus didinimas. Siekiant, kad ateityje valstybės viešųjų finansų
stipriai nepaveiktų demografinės problemos yra būtina stiprinti antrąją pensijų pakopą, išlaikyti adekvatų įmokų lygį,
šviesti visuomenę apie kaupimo naudą, siekti aktyvesnio ţmonių dalyvavimo senatvės pensijų kaupime. Taip pat privalu ir
kontroliuoti pensijų fondų veiklą, gerinti jų efektyvumą, maţinti kaštus, siekti uţtikrinti minimalią grąţą.
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RISING ISSUES AT THE SECOND LEVEL OF PENSIONS AND THE SYSTEM IMPROVEMENT
OPPORTUNITIES
Summary
Pension adequacy and pension system‗s improvement problems are relevant topics among many world countries,
likewise as in Lithuania too. The financial and economic crisis have touched many countries‗ pension systems, some of
them were heavily shaken. This article analyzes some of the main problems, which strongly influence countries‘ pension
systems, and – possibilities, which can improve the system‘s performance.
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LIETUVOS INDĖLIŲ DRAUDIMO SISTEMOS ANALIZĖ
Indėlių draudimo sistema – tai sistema, kurios pagrindinis tikslas yra uţtikrinti indėlių apsaugą,
sumaţinti potencialius indėlininkų nuostolius bei garantuoti jų finansinį saugumą finansų įstaigų
nemokumo atveju [1]. Atsiţvelgiant į bankų sektoriaus svarbą kiekvienoje šalyje, indėlių draudimas,
kaip valstybės finansų sistemos stabilumą palaikanti priemonė taip pat siekia apsaugoti bankus nuo
masinio indėlių atsiėmimo pavojaus, kylančio dėl panikos ir kitų išorės prieţasčių. Kiekvienos šalies
indėlių draudimo sistema yra skirtinga, todėl nepaisant to, kokiu būdu ji finansuojama ar kokie yra
numatyti maksimalūs išmokų dydţiai, svarbiausia kad sistema būtų efektyvi. Tikslas – įvertinti
Lietuvos indėlių draudimo fondo efektyvumą įvykus draudţiamajam įvykiui. Tam buvo
analizuojamos indėlių draudimo fondo pajamos bei apskaičiuota, kokią dalį apdraustų indėlių fondas
būtų galėjęs padengti ţlugus bet kuriam Lietuvos bankui.
Indėlių draudimo sistemos analizė
Lietuvos indėlių draudimo fondą sudaro komercinių bankų įmokos, kurios yra
apskaičiuojamos kaip 0,45 proc. nuo indėlių sumos kiekviename banke. Indėlių lygiai Lietuvos
bankuose yra skirtingi, todėl ir bankų sumokamos sumos į fondą nėra vienodos. Tam, kad būtų galima
ištirti indėlių draudimo sistemos veikimą, įvertinti surenkamus įmokų dydţius, jų pokyčius bei
išsiaiškinti, kurių bankų įmokos į indėlių draudimo fondą yra didţiausios, bus nagrinėjamas indėlių
lygis ir struktūra šalies bankuose 2005-2012 m. laikotarpiu.
Nagrinėjant indėlių struktūrą bankuose naudojami tik šių Lietuvos bankų statistiniai
duomenys: AB Swedbank, AB bankas „Snoras― (veikė iki 2011 m. lapkričio 24 d.), AB DNB bankas,
UAB Medicinos bankas, AB „Citadele― bankas , AB Sampo bankas (veikė iki 2008 m. birţelio 1d.;
šiuo metu veikia kaip Danske Bank A/S Lietuvos filialas), AB SEB
bankas,
AB Šiaulių bankas, AB Ūkio bankas (veikė iki 2013 m. vasario 18 d.) bei AB bankas „Finasta―.
Uţsienio bankų filialų duomenys į analizę nėra įtraukiami, kadangi uţsienio šalių bankai bei jų filialai
indėlius draudţia kitose šalyse. Taip pat į analizę nėra įtraukiami ir tarpbankiniai indėliai, kadangi jie
pagal įstatymą nėra draudţiami.
Indėlių lygis šalies bankuose nuo 2005 m. iki šių dienų padidėjo daugiau nei 1,6 karto
(nuo 23,74 mlrd. Lt iki 38,41 mlrd. Lt). Kadangi indėlių draudimo fondo pajamos ir dydis priklauso
nuo indėlių lygio šalies bankuose, tam, kad išsiaiškinti, kokio dydţio įmokas į indėlių draudimo fondą
kasmet sumoka indėlius draudţiantys Lietuvos bankai, buvo apskaičiuota indėlių struktūra pagal
bankus 2005-2012 m. laikotarpiu
1 lentelė. Indėlių Lietuvos komerciniuose bankuose struktūra 2005-2012 m.
AB Swedbank
AB SEB bankas
AB DNB bankas
AB Ūkio bankas
AB Šiaulių bankas
UAB Medicinos bankas
AB „Citadele“ bankas
AB bankas „Finasta“
AB bankas „Snoras“
AB Sampo bankas
Viso:

2005
31,15
33,54
10,65
6,19
3,26
0,61
1,21
10,29
3,09
100,00

2006
32,27
31,25
9,98
7,26
3,18
0,64
1,32
10,32
3,77
100,00

2007
32,63
28,99
10,02
7,42
3,34
0,91
1,75
11,02
3,92
100,00

2008
31,76
30,80
10,68
8,83
3,80
1,21
1,19
0,10
11,64
100,00

2009
31,84
27,96
9,46
9,02
4,45
1,55
1,41
0,15
14,17
100,00

2010
30,46
25,14
10,83
9,61
4,35
1,53
1,53
0,39
16,15
100,00

2011
34,24
33,65
13,77
8,85
5,18
1,66
1,91
0,73
100,00

2012
34,94
32,25
14,06
8,59
5,64
1,87
1,82
0,83
100,00

Iš 1 lentelės duomenų matyti, kad didţioji dalis indėlių yra laikoma keliuose didţiausiuose
šalies bankuose: AB Swedbank, AB SEB banke bei AB DNB banke. 2005-2012 m. laikotarpiu
indėlių struktūra keitėsi neţymiai – pagrindiniai pokyčiai vyko tik ţlugus AB bankui Snoras, kuomet
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jame laikyti indėliai klientų buvo perkelti daugiausia į kitus šalies bankus. Nors, kaip teigiama VĮ
Indėlių ir investicijų draudimas 2014-2014 m. strateginiame veiklos plane [3], tarp draudţiamų
indėlių ir bankų draudimo įmokų į fondą tiesinės priklausomybės nėra, tačiau bendroji tendencija,
kuri būdinga draudţiamų indėlių kitimui ir struktūrai, būdinga ir draudimo įmokoms, taigi galima
daryti išvadą, kad bankai, kuriuose yra laikoma didţiausia dalis indėlių, į fondą sumoka taipogi
didţiausias sumas.
Vertinant Lietuvos komercinių bankų įmokas į indėlių draudimo fondą, yra svarbu atsiţvelgti
ir į patį fondo dydį. Kadangi 2005-2010 m. nė vienas iš Lietuvos bankų nebankrutavo bei indėlių
draudimo sistemos dalyvių įmokos dėl augančios indėlių apimties kasmet didėjo, bendras fondo dydis
augo gana sparčiai – maţdaug po 20 proc. kasmet.
2 lentelė. Fondo apimties ir bankų draudimo įmokų į indėlių draudimo fondą kitimas 2005-2012 m.
Draudimo įmokos, mln. Lt
Draudimo išmokos, mln. Lt
Fondo likutis metų pabaigoje,
mln. Lt

2005
90,34
0

2006
117,85
0

2007
149,46
0

2008
162,69
0

2009
153,15
0

2010
166,40
0

2011
174,87
-4003,56

2012
174,77
-38,01

561,64

696,11

868,27

1.072,11

1.273,30

1.498,50

-2.280,45

-2.148,01

2010 m. pabaigoje indėlių draudimo fonde iš viso buvo beveik 1,5 mlrd. Lt (2,66 karto
daugiau nei 2005 m.) skirtų išmokėti draudimo išmokas indėlininkams bankų bankroto atveju, tačiau
matyti, jog 2011 m. po AB banko „Snoras― ţlugimo fondo likutis tapo neigiamas. Nors
2012 m. pabaigoje lyginant su 2011 m. indėlių draudimo fondo deficitas sumaţėjo daugiau nei
130 mln. Lt, visgi esama situacija rodo, jog net ir nuolatinės įmokos į fondą negali garantuoti pilno
draudţiamų indėlių kompensavimo vien fondo lėšomis.
AB banke „Snoras― 2011 m. spalio mėn. pabaigoje buvo laikoma indėlių, kurių vertė siekė 5,7
mlrd. Lt. Iš jų draustų indėlių buvo apie 4,1 mlrd. Lt, t.y. apie 70 proc. visų banke laikomų indėlių.
Lyginant pastarąjį įvykį su 1997 m. ir 1999 m. ţlugusių AB „Tauro― bei „Litimpeks― bankų
bankrotais, kuomet draudimo išmokos bankų indėlininkams sudarė iki 15 proc. viso fondo lėšų, iškyla
dabartinio indėlių draudimo fondo efektyvumo problema.
Kadangi 2011 m. lapkričio mėn. pabaigoje fonde buvusių lėšų (1,711 mlrd. Lt) uţteko
finansuoti tik 42,34 proc. draudţiamų AB banko „Snoras― indėlių, toliau, darant prielaidą, jog visuose
Lietuvos bankuose draudţiamieji indėliai sudaro apie 70 proc. visų indėlių sumos, buvo apskaičiuota,
kiek procentų draudţiamų indėlių fondas galėtų būti finansavęs kitų bankų bankroto atvejais (ţr. 3
lent.).
3 lentelė. Indėlių draudimo fondo kompensuojama indėlių dalis bankų bankroto atveju 2011 m.

AB „Citadele― bankas
AB DNB bankas
UAB Medicinos
bankas
AB SEB bankas
AB „Swedbank―
AB Šiaulių bankas
AB Ūkio bankas
AB bankas „Snoras―

Indėlių suma 2011 m.
lapkričio pab., tūkst. Lt

Draudţiamų indėlių suma 2011
m. lapkričio pab., tūkst. Lt

687.476,00
4.956.244,00

481.233,20
3.469.370,80

Fondo
kompensuojama dalis,
proc.
100,00
49,32

599.012,00
12.112.117,00
12.322.610,00
1.864.284,00
3.185.944,00
5.773.857,14

419.308,40
8.478.481,90
8.625.827,00
1.304.998,80
2.230.160,80
4.041.700,00

100,00
20,18
19,84
100,00
76,73
42,34

Akivaizdu, jog 2011 m. indėlių draudimo fonde būtų pakakę lėšų pilnam indėlių
kompensavimui tik AB „Citadele― banko, UAB Medicinos banko arba AB Šiaulių banko bankroto
atveju, tuo tarpu ţlugus kuriam nors iš likusių Lietuvos bankų, fondas būtų galėjęs padengti tik dalį
draudţiamų indėlių bankrutavusiame banke. Didţiausias nuostolis būtų patirtas bankrutavus vienam iš
didţiųjų šalies bankų - AB SEB bankui arba AB „Swedbank―, kadangi indėlių draudimo fonde būtų
uţtekę lėšų kompensuoti vos 19-20 proc. juose laikomų apdraustų indėlių.
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Ţlugus AB bankui „Snoras― draudimo išmokos buvo mokamos iš indėlių draudimo fondo,
tačiau, kaip matyti 3 lentelėje, fondas buvo pajėgus kompensuoti tik dalį prarastų indėlių, o
trūkstamos lėšos (3,059 mlrd. Lt) buvo pasiskolintos iš LR Vyriausybės. Analogiška situacija buvo ir
2013 m. ţlugus AB Ūkio bankui, tad nors VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas― skolos LR vyriausybei
likutis 2012 m. pabaigoje buvo sumaţėjęs iki 2,252 mlrd. Lt, šiuo metu (įvertinus
2013 m. pradţioje suteiktą 800 mln. Lt paskolą AB Ūkio bankas draudimo išmokoms išmokėti) VĮ
„Indėlių ir investicijų draudimas― skola LR vyriausybei siekia 3,051 mlrd. Lt. Šią sumą palyginus su
iki 2011 m. įvykusio draudţiamojo įvykio sukaupta suma indėlių draudimo fonde
(1,498 mlrd. Lt) galima daryti išvadą, jog nors indėlių draudimo fondas 2011-2013 m. įvykus
dvejiems bankų bankrotams šalyje ir apsaugojo daugelį indėlininkų nuo lėšų praradimo, visgi tolesnei
fondo veiklai turi būti kuriami nauji principai, kadangi dabartinės komercinių bankų įmokos į indėlių
draudimo fondą nebus pakankamos nei grąţinti skolą LR vyriausybei, nei laiku sukaupti pakankamą
kaupiamąjį rezervą ateičiai.
Išvados
Dabartinė indėlių draudimo sistema dėl nepakankamų fondo pajamų negali garantuoti pilno draudţiamų indėlių
kompensavimo. Apskaičiuota, jog 2011 m. ţlugus bet kuriam iš Lietuvos bankų, fondas būtų galėjęs padengti tik dalį
draudţiamų indėlių bankrutavusiame banke.
Šiuo metu didelė dalis indėlių draudimo išmokų yra finansuojama valstybės biudţeto lėšomis, taigi siekiant
padidinti Lietuvos indėlių draudimo sistemos efektyvumą privalo būti keičiami finansinių institucijų įmokų į fondą
principai.
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THE EVALUATION OF LITHUANIAN DEPOSIT INSURANCE SYSTEM
Summary

This article analyzes the revenues of Lithuanian deposit insurance fund and estimates the performance of fund
during the insured event. According to the data on deposits in Lithuania, there were evaluated the contributions of each
bank to the Deposit Insurance Fund. In addition, there was calculated the proportion of recoverable deposits that fund
would be able to compensate in each bank if it went bankrupt. According to results the insufficient revenues of deposit
insurance fund cannot guarantee full reimbursement of insured deposits: a large part of the benefit is financed from the
state budget, so in order to increase efficiency of the Lithuanian deposit insurance system the principles of fund have to be
improved.
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RIZIKOS KAPITALO INVESTICIJŲ BALTIJOS ŠALYSE ANALIZĖ
Rizikos kapitalas Baltijos Šalyse, yra visiškai naujas ţingsnis verslo finansavime, nors
pasaulyje (daugiausia JAV ir ES) ši pradedančiųjų verslų finansavimo rūšis yra gerai ţinoma ir
taikoma. Lietuvoje rizikos kapitalo ir privataus kapitalo investicijos atėjo kartu su uţsienio
investuotojais. J. Beniušytės (2005 m.) tyrimo duomenimis, Lietuvos įmonės sulaukia uţsienio rizikos
kapitalo fondų paramos jau nuo 1995 m. Tačiau tik 2010 m. lietuviški rizikos kapitalo fondai pradėjo
savo veiklą, kuomet įsikūrė pirmieji 3 lietuviški rizikos kapitalo fondai įkurti pagal JEREMIE
iniciatyvą kartu su Europos Investicijų Fondu (EIF) – BaltCap Lithuania; LitCapital I; Verslo Angelų
Fondas I. Latvijoje pirmasis Latviškas rizikos kapitalo fondas buvo įkurtas 2006 m., Estijoje – 2007
m. (Kakko, 2012).
Rinkos tyrimų bendrovės „Vilmorus" 2010 m. atlikta įmonių vadovų apklausa parodė, jog 92
proc. šalies bendrovių nėra susidūrusios su rizikos kapitalo fondais, 55,5 proc. vadovų nevertina
fondų kaip galimo finansavimo šaltinio, 93 proc. apklausoje dalyvavusių vadovų neţinojo nė vieno
Lietuvoje veikiančio rizikos kapitalo fondo. Šioje apklausoje dalyvavo 200 skirtinguose Lietuvos
regionuose veikiančių smulkių ir vidutinių įmonių vadovų (Marketnews.lt), todėl iš pateiktų duomenų
galima teigti, kad dar 2010 m. smulkiajam ir vidutiniam verslui Lietuvoje yra labai svetimos rizikos
kapitalo taikomos investavimo priemonės, veiklos principai. Verslas naudojais tradiciniais
investavimo principais, neįsileidţia fondų į įmones. Kakko (2012) duomenimis, Baltijos šalių rinka
vertinama kaip smulki ir neturinti daug intensyvių investuotojų rinka. Šioje rinkoje lėtai kyla nauji
fondai, atliekama maţai investicijų. 2010 m. rinkoje jaučiamas didţiausias sujudimas tik dėl
JEREMIE iniciatyvos pagrindu sukurtų naujų rizikos kapitalo fondų Lietuvoje ir Latvijoje. Taigi,
galima daryti išvada, kad kaip ir Lietuvoje, taip ir kitose Baltijos šalyse, investuotojai rizikos kapitalo
rinką vertina nepalankiai. Dėl šių problemų yra aktualu analizuoti rizikos kapitalo veiklą ne tik
Lietuvoje, bet ir Baltijos Šalyse. Šio straipsnio tikslas – atlikti rizikos kapitalo investicijų analizę.
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir statistinių duomenų analizė.
Privataus kapitalo investicijos Baltijos šalyse
Tiriama kaip toks Baltijos šalių vertinimas atsiliepia rizikos kapitalo plėtojimuisi Baltijos
šalyse, kokios perspektyvos matomos jau 2011 m.
1 lentelė. Privataus kapitalo investicijos Baltijos šalyse ir procentinė investicijų dalis nuo bendrų Centrinės Rytų Europos
(CEE) investicijų, 2007 – 2011 m., mln. EUR. (sudaryta autorės pagal EVCA , 2012)
Šalis
2007 2008 2009 2010 2011
Lietuva
152
0
1
2
27
Proc. dalis nuo bendrų CEE investicijų
6,86
0,00
0,04
0,15
2,17
Latvija
29
75
1
5
20
Proc. dalis nuo bendrų CEE investicijų
1,31
3,18
0,04
0,38
1,61
Estija
36
13
5
26
7
Proc. dalis nuo bendrų CEE investicijų
1,62
0,55
0,20
2,00
0,56
Bendros investicijos CEE
2216 2362 2447 1303 1244

Analizuojant Baltijos Šalių situaciją (ţr. lentelė 1) nustatyta, kad 2007 ir 2011 m. Lietuva
buvo pirmaujanti pagal tenkamą procentinę investicijų dalis nuo bendrų Centrinės Rytų Europos
(CEE) investicijų (2007 m. – 6,88; 2011 m. – 2,7). Estijai 2007 m. teko 1,61 proc, Latvijai – 1,31
proc., o 2011 m. Estijai teko tik 0,56 proc, Latvijai – 1,61 proc. nuo bendrų CEE investicijų.
Analizuojant privataus kapitalo investicijas pagal kompanijų skaičių (ţr. lentelė 2) nustatyta,
kad 2011 m. Lietuvoje investicijų skaičius buvo didelis, tačiau tai buvo skirta maţam kompanijų
skaičiuj. Šiuo atţvilgiu 2007 – 2008 m. pirmauja Latvija, per laikotarpį investavus į 32 kompanijas.
Nuo 2009 – 2010 m. į daugiausia kompanijų buvo investuota Estijoje, į 31. Tačiau ši situacija visiškai
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pasikeitė 2011 m. Lietuva tapo pirmaujanti, 2011 m. buvo investuota į 21 kompaniją, Estijoje tik į 7,
Latvijoje – 10. EVCA (2012) duomenimis, Lietuva buvo viena sparčiausiai augančių šalių, pagal
kompanijų skaičių, per nagrinėtą laikotarpį, įmonių skaičius padidėjo 18 įmonių, Lietuvą lenkė tik
Vengrija (+20 kompanijų). Didţiausias kritimas CEE regione įvyko Estijoje -14 kompanijų. Deja iki
2010 m. Lietuva nesulaukė ypatingo dėmesio investuotojų, investicijos šalyje buvo nelabai
išsiskiriančios iš kitų šalių.
2 lentelė. Privataus kapitalo investicijos į kompanijas (įmonių skaičius) Centrinės Rytų Europos (CEE) šalyse, 2007 –
2011 m. (sudaryta autorės pagal EVCA., 2012)

Šalis
Lietuva
Latvija
Estija

2007
7
15
9

2008
0
17
10

2009
2
4
10

2010
3
5
21

2011
21
10
7

Taigi, iš atliktos analizės galima teigti, kad Baltijos šalyse rizikos kapitalo investicijos didėja,
šios lėšos yra paskirstomos į daugiau nei kelias kompanijas, tačiau regionas dar vis laikomas
besivystančių rinkų regionu ir investuotojams nekelia didelio pasitikėjimo. 2011 m. situacija yra
perspektyvi, yra matomas vietinių investuotojų suaktyvėjimas, tai palanku nes šalių rinka kelia
pasitikėjimą vietiniams, taip keldama pasitikėjimą ir uţsienio investuotojams.
Privataus kapitalo investicijų apimtys pagal verslo finansavimo stadijas Baltijos šalyse
Rizikos kapitalas yra svarbus smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms, kurios kaupdamos ţinias
ir tobulindamos įgūdţius, plėsdamos savo veiklą, siekiančios įsitvirtinti rinkoje patiria išlaidų,
finansavimo šaltinis. Dėl rizikos kapitalo investicijų svarbos verslui, yra svarbu išsiaiškinti į kokias
verslo finansavimo stadijas daugiausia yra investuojama Lietuvoje ir Baltijos šalyse.
3 lentelė. Privataus kapitalo investicijų apimtys pagal verslo finansavimo stadijas Baltijos šalyse, tūkst EUR,
2010-2011 m. (sudaryta autorės pagal EVCA, 2012)

Pradinė stadija (angl. seed)
Veiklos pradţios stadija (angl. start-up)
Plėtros stadija (angl. Later stage venture)
Augimo stadija (angl. Growth)

Lietuva
2010
2011
0
0
104
546
0
2185
0
10294

Estija
2010
2011
957
137
4125
1192
732
0
11931
4200

Latvija
2010
2011
0
0
206
2450
0
403
5074
1500

Latvijoje ir Estijoje daugiau yra investuojama į pradinės ir veiklos pradţios verslo stadijas (ţr.
Lentelė 3), negu Lietuvoje. Šioje stadijoje investicijos 2011 m. Estijoje (1192 tūkst. Lt) yra dvigubai
didesnės, o 2011 m. Latvijoje (2450 tūkst. Lt) penkiais kartais didesnės nei tais pačiais metais
Lietuvoje (546 tūkst. Lt).
Taigi, galima daryti išvadą, kad tai priklauso nuo jaunos ir siauros šalies rinkos. Lietuviško
kapitalo fondams investuoti į pradinės stadijos verslus yra pavojinga, nes dėl maţos rinkos jie negali
diversifikuoti savo portfelio, dėl to apsidraudţiant nuo rizikos jie linkę investuoti į verslus, kurie jau
turi bent 2 – 1,5 metų veiklos patirtį. Estijos ir Latvijos situacija yra kitokia, jie turi senesnes rizikos
kapitalo fondų tradicijas, todėl daugiau investuoja į pradinės stadijos verslus. Tad ši situacija ir
atsispindi 2011 m. duomenyse, lėšų kiekis verslo augimo stadijoje išaugo beveik 10 kartų, nors
veiklos pradţios stadijoje lėšų augimas matyti, tačiau ne toks ţymus kaip verslo augimo stadijoje.
Išvados
2011 metais Lietuva buvo pirmaujanti pagal tenkamą procentinę investicijų dalis nuo bendrų Centrinės Rytų Europos
(CEE) investicijų lyginant su likusiomis Baltijos šalimis. Iki 2011 m. Lietuvos situacija nėra palanki, nors investicijų
skaičius ir buvo didelis, tačiau tai buvo skirta maţam kompanijų skaičiuj. Tačiau 2011 m. Lietuva tapo pirmaujanti iš
Baltijos šalių, pagal kompanijų skaičių ir tapo viena sparčiausiai augančių šalių CEE regione.
Lyginant Lietuvos verslo finansavimo stadijas su likusių Baltijos šalių situacija, Latvijoje ir Estijoje yra daugiau
investuojam į pradinės ir veiklos pradţios verslo stadijų finansavimą. 2011 m. lėšų kiekis verslo augimo stadijoje Lietuvoje
išaugo beveik 10 kartų.
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ANALYSIS OF VENTURE CAPITAL INVESTMENTS IN THE BALTIC STATES
Summary

Venture capital in Baltic States is brand new thing. Only in 2010 have been established first three venture capital
funds by European Investment Fund in Lithuania, 2007 in Estonia and 2006 in Latvia. In 2010, have been researched, that
92 % of Lithuanian companies have never been related with venture capital and 55.5 % of managers did not think that
venture capital is suitable finance resource for their companies. Also Baltic States market was treated as small and weak.
These researches results show that in Baltic States enterprises do not know about venture capital benefits. Due this fact, it
is really important to analyze venture capital situation in Baltic States, for better finance absorption understanding. Purpose
– venture capital investments‘ analysis.
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BANKŲ INDĖLININKŲ PANIKOS PRIEŢASTYS IR SPRENDIMO BŪDAI
Bankų vaidmuo šiuolaikinėje finansų sistemoje yra labai svarbus – jų dėka trumpalaikis
indėlininkų turtas gali būti pateiktas rinkoms kaip ilgalaikės paskolos, kurios yra būtinos verslo
gyvybingumui bei ilgalaikės konkurencijos didinimui. Bankų vykdomi kapitalo alokacijos procesai
lemia svarbiausių rizikų pasireiškimą. Jau kelis šimtmečius bandoma išspręsti bei sumaţinti rizikas,
susijusias su bankų griūtimis, indėlininkų panikomis ir kitomis, tik bankams būdingomis,
problemomis. Nors paţanga didţiulė, tačiau net ir šiuolaikinė finansinė sistema kartais yra bejėgė
prieš procesus vykstančius globaliose finansinėse rinkose.
Bankų indėlininkų panikos prieţastys
Dalinių rezervų bankininkystė – tai bankininkystės sistema, kurioje tik maţa dalis banko
turimų indėlių yra laikomi kaip grynieji pinigai (ar jų ekvivalentai) ir yra galimi atsiimti. Tokios
sistemos didţiausias privalumas yra papildomo kapitalo atlaisvinimas ir skolinimas, kas lemia
ekonomikos plėtrą.
Neatsiejama šios bankininkystės sistemos dalis yra centriniai bankai. Jie atlieka ne tik pinigų
leidimo, tačiau ir rinkos kontrolės funkcijas. Seniau (iki XVII – XVIII a.) vyravo sistemos, kuriose
centriniai bankai neegzistavo. Tokios bankinės sistemos dalyviai patys vykdydavo pinigų leidimo
funkciją, tačiau tai keldavo labai daug problemų, nes nuolatos buvo susiduriama su pinigų klastojimu,
o tuo pačiu ir bankų nemokumu. Centriniu banku grįstos sistemos sukūrimas iš esmės išsprendė
pinigų klastojimo funkciją bei vis labiau prisideda prie problemų, susijusių su bankų nemokumu,
sprendimo. Pirmasis centrinis bankas pasaulyje buvo įkurtas 1668 m. Švedijoje, o ypač svarbus buvo
1694 m. įkurto Anglijos centrinio banko vaidmuo, skatinant centrinių bankų sistemos diegimą visame
pasaulyje (Rothbard, 1995).
Terminų tarp turto ir įsipareigojimų nesuderinimas (angl. asset-liability mismatch) –
situacija turto-įsipareigojimų valdyme, kai nėra suderinamumo tarp palūkanas uţdirbančio turto ir
palūkanas kainuojančių įsipareigojimų terminų. Daţniausiai bankai skolinasi trumpam, o skolina –
ilgam laikotarpiui. Tai reiškia, kad 30 metų laikotarpio būsto paskolos yra finansuojamos iš
trumpalaikių indėlių, tikintis, kad trumpalaikiai indėliai bus iš naujo padėti į banką, kai pasibaigs jų
sutarties terminas (Fitch, 2006).
Dėl terminų nesuderinamumo kyla dvi pagrindinės rizikos:
 Likvidumo rizika – kyla iš to, kad paskolos yra finansuojamos trumpalaikiais įsipareigojimais.
Pasibaigus įsipareigojimų terminui tikimasi, kad indėlininkai ir toliau laikys savo indėlius banke
(sudarys naujas sutartis), tačiau būna situacijų, kai dėl pasikeitusios makroekonominės situacijos tik
maţa dalis indėlininkų toliau laiko indėlius banke. Tai gali sukelti likvidumo problemas. Be to,
bankui norint pritraukti naujus indėlininkus gali tekti kelti uţ indėlius mokamą palūkanų normą.
 Palūkanų normos rizika – taip pat susijusi su trumpu indėlių terminu. Pvz.: būsto paskolos
laikotarpiu indėlius reikia pritraukti (o tuo pačiu ir pervertinti pagal esamas rinkos sąlygas) bent kelis
kartus, todėl esant nestabiliai makroekonominiai situacijai lėšų pritraukimo kaštai gali labai išaugti.
Save išpildanti pranašystė (angl. Self-fulfilling prophecy) – tai klaidingas įsitikinimas,
kuriuo tikėjimas nulemia jo išsipildymą. Šis procesas susideda iš trijų pagrindinių dalių. Pirma, vienas
asmuo (suvokėjas) turi klaidingai galvoti apie kitą asmenį (taikinį). Pavyzdţiui, mokytojas gali
neįvertinti mokinio gebėjimų, manydamas, kad studentas nėra toks gabus, koks iš tiesų jis yra.
Mokytojas su tokiu studentu turėtų elgtis taip, lyg jam truktų gabumų, galbūt maţiau skirdamas jam
dėmesio nei gabiesiems bei duodamas lengvesnes uţduotis. Trečia, taikinys turi „atsakyti― į kitokį
poţiūrį į jį, taip patvirtindamas iš pat pradţių klaidingą įsitikinimą (Madon et al., 2011).
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Šios sąvokos autoriumi laikomas JAV sociologas Robertas K. Mertonas (Merton, 1968). Nors
save išpildančios pranašystės idėja kyla ne iš finansinio pasaulio, tačiau tai labai svarbus ir aktualus
finansinis terminas. Su save išpildančiomis pranašystėmis nuolatos susiduriama akcijų, ţaliavų ar
kitose birţose, kur veikia daug dalyvių iš kurių dalis yra neprofesionalai ir itin jautrūs gaunamai
informacijai. Tačiau save išpildančios pranašystės, o tiksliau jų keliamas pavojus, o išsipildymo atveju
– ţala, yra svarbiausios bankų sektoriuje. Ţmonės visada yra linkę saugoti savo pinigus, todėl bet
kokia ţinia apie vieno ar kito banko problemas sukelia tam tikro dydţio indėlininkų paniką, kuri gali
tapti save išpildančia pranašyste – gandas ar neteisingai suprastas sakinys apie banko padėtį gali
privesti prie indėlininkų panikos, kurie atsiimdami indėlius sukeltų realias banko problemas.
Priemonės, kovojant su bankų indėlininkų panika
Finansinio sektoriaus prieţiūra ir reguliavimas yra pagrindinė centrinių bankų funkcija
daugumoje išsivysčiusių šalių. Kredito įstaigų prieţiūros tikslas – stebėti, ar kredito įstaigos vykdo
įstatymų ir centrinių bankų teisės aktų nustatytus reikalavimus bei tarptautinius apskaitos standartus ir
Bazelio komiteto rekomenduojamus saugios ir patikimos bankininkystės standartus. Centrinis bankas
nuolat inspektuoja ir tikrina kredito įstaigas.
Privalomieji rezervai yra pinigų politikos instrumentas, padedantis reguliuoti pinigų pasiūlą ir
bankinės sistemos likvidumą. Visos dalinės bankininkystės idėjomis paremtos sistemos turi nustatytą
privalomąją rezervų normą. Taigi privalomieji rezervai ir jų dydis yra esminiai tiek bankininkystės,
tiek ir visos ekonomikos dydţiai, padedantys uţtikrinti stabilią ekonomikos raidą:
„Tokia [pinigų] plėtra nebegalima, kai pasiekiamas taškas, kai visų bankų turimi rezervai tik
tenkina centrinio banko nustatytus privalomojo rezervo normatyvus, tačiau nebeturi jokio rezervų
pertekliaus. <...> Kuo maţesnė yra privalomųjų rezervų norma, tuo didesnė galima indėlių
ekspansija― (Nichols, 1961).
Indėlių draudimas, kaip viena iš su finansinėmis institucijomis susijusių rizikų maţinimo
priemonių, greitai populiarėja pasaulyje (1 pav.). Be to, galima pastebėti, kad XX a. viduryje tai
daugiausia buvo tik išsivysčiusių šalių priemonė, o dabartiniais laikais vis įvairesnės ekonomikos
apsiima įdiegti šią saugomo priemonę.
Nėra sunku suprasti, kodėl indėlių draudimas yra patrauklus sprendimas ir politikams. Trumpu
laikotarpiu – tai labai pigus indėlininkų apgulčių bei visuotinių panikų sprendimo būdas. Be to, be jau
minėto finansinio stabilumo, indėlių draudimas suteikia ir politinių privalumų: gina smulkiuosius
indėlininkus bei gerina konkurencinę aplinką, nes smulkieji bankai gali nurungti didţiuosius bankus
kovoje dėl indėlių (Demirguc-Kunt, Kane, 2001).

1 pav. Indėlių draudimą įdiegusių šalių skaičiaus dinamika 1934 – 2003 m.
Šaltinis: Demirguc-Kunt et al., 2005

Paskutinis skolintojas – daţniausiai šalies centrinis bankas, kuris skolina bankams ar kitoms
finansinėms institucijoms, kai jos susiduria su likvidumo problemomis. Mokslinėje literatūroje
paskutinio skolintojo sąvoka yra sena – ją 1873 m. išpopuliarino anglų verslininkas, eseistas bei
ţurnalistas Walter Bagehot savo knygoje „Lombart Street: A Description of the Money Market―
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(Bagehot, 1873). Įdomu tai, kad dar ir šiais laikais neprieita vieningos nuomonės akademiniame
pasaulyje, ar šis XIX a. autorius buvo teisus ar ne. Pagrindinė paskutinio skolintojo idėja nuo pat šios
sąvokos pasirodymo viešumoje išliko tokia pati – paskolinti pinigus likvidumo problemų turintiems
bankams, kai niekas daugiau to nenori daryti.
Laikinas indėlininkų lėšų išėmimo iš banko ribojimas/sustabdymas – tai prieţiūros
institucijų taikoma priemonė kai vienas iš finansų rinkos dalyvių susiduria su likvidumo problemomis
bei indėlininkų apgulties rizika. Bankas tokiu atveju netenkina (arba tenkina tik iš dalies) indėlininkų
reikalavimus atsiimti indėlius, taip sumaţindamas savo nemokumo riziką. Nors trumpu laikotarpiu
indėlininkai patiria tam tikrus nuostolius (piniginius, moralinius ir pan.) ilgesniu laikotarpiu tokia
politika yra naudinga tiek bankui, tiek ir jo indėlininkams (Gorton, 1985).
Išvados
Bankai su indėlininkų panikos rizika susiduria dėl esminių savo veiklos principų: dalinių rezervų bankininkystės
bei terminų tarp turto ir įsipareigojimų nesuderinimo. Šiuolaikinė finansų teorija derindama tiek labai senas, tiek ir
naujausias mokslines idėjas bei pasitelkdama ir tarpdisciplinines ţinias, geba beveik visiškai išspręsti indėlininkų apgulties
problemą. Tam daugiausiai įtakos daro indėlininkų apgulties prevencijos (prieţiūra, privalomoji rezervų norma, indėlių
draudimas) bei valdymo (paskutinis skolintojas, laikinas indėlininkų lėšų išėmimo iš banko ribojimas/sustabdymas)
priemonės, padedančios minimizuoti bankų griūties tikimybę.
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BANK RUN PREVENTION IN MODERN TIMES
Summary

This article analyzes bank runs from two theoretical perspectives. In the first part of the article, the main conditions
for bank runs to be even possible are discussed and presented. Second part of the article presents the main tools, which are
used to prevent and cope with bank runs. These tools vary from regulation by central banks to suspension of convertibility.
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KREDITO REITINGŲ AGENTŪRŲ ĮTAKA TARPTAUTINEI FINANSŲ
SISTEMAI
Tebesitęsianti ekonominė krizė, kurios poveikis juntamas Europoje, šiomis dienomis yra
aktualiausia problema. Pagrindinių Europos institucijų atstovų ir pareigūnų nuomone, kredito reitingų
agentūros yra vienas iš pagrindinių veiksnių, turėjusių didelę įtaką Europos skolų krizei bei jos
vystymuisi, todėl svarbu nustatyti, kaip pasireiškia reitingavimo agentūrų įtaka finansų sistemoms.
Kredito reitingas yra vienas iš rodiklių, į kuriuos atsiţvelgia uţsienio investuotojai skolindami
emitentams, todėl kredito reitingas ir ateities perspektyva gali paveikti skolinimosi tarptautinėse
rinkose kainą (Rozentalis, 2012). Tyrimo objektas: kredito reitingų agentūrų vertinimų poveikis
pasaulio valstybių finansų sistemai. Problema: Kaip reitingavimo agentūros veikia tarptautinę
finansų sistemą. Tyrimo tikslas: Nustatyti reitingavimo agentūrų poveikį tarptautinei finansų
sistemai. Pagrindiniai uţdaviniai: Aptarti reitingavimo agentūrų veiklos funkcijas ir kredito reitingo
nustatymo kriterijus; įvertinti reitingavimo agentūrų poveikį tarptautinei ir ES finansų sistemai;
Tyrimo metodai: ES institucijų pateikiamos informacijos analizė, sisteminė straipsnių analizė, loginė
lyginamoji analizė.
Kredito reitingų agentūrų veiklos principai
Šiais laikais finansų rinkoje veikia investuotojai ir emitentai. Valstybių kredito reitingai yra
nustatomimi atsiţvelgiant į tris pagrindinius aspektus: valstybės skolą (išreikštą procentu nuo
bendrojo vidaus produkto), biudţeto deficitą (pinigų kiekį, kuriuo valstybės išlaidos viršija pajamas)
ir valstybės paskolos aptarnavimo naštą (procentinį rodiklį, parodantį, kokią valstybės pajamų dalį
sudaro uţ valstybės paskolą mokamos palūkanos) (Swedbank internetinė biblioteka). Emitentui
nustatytas kredito reitingas nulemia palūkanų normas, kurias emitentas siūlys, norėdamas pritraukti
investuotojus ir gauti išorinį finansavimą. Kuo aukštesnis reitingas - tuo lengviau pasiskolinti gaunant
daugiau naudos.
Šiuo metu įtakingiausios agentūros yra trys: Moody‗s, Standard&Poor‘s (S&P‗s) ir Fitch
Ratings, kurios. 2011 m. duomenimis uţima 96% rinkos (Leisting, 2013). Pagrindinis teigiamas
reitingavimo agentūrų poveikis finansų sistemai yra pagalba finansų sektoriaus dalyviams, bandant
rasti tinkamiausią sprendimą ar nustatant savo padėtį tarp kitų finansų rinkos dalyvių. Reitingavimo
agentūros, nuosekliai teikdamos nepriklausomus ir kokybiškus duomenis gali daryti įtaką tiek finansų
rinkose veiiantiems investuotojams ir emitentams.(Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas,
2011). Ilgą laiką kredito reitingo agentūros buvo kritikuojamos labai retai, bet pastaraisiais metais
skandalų dėl kredito reitingų veiklos ir teikiamų paslaugų kyla vis daţniau. Kredito reitingo agentūros
gali nesunkiai paskleisti pesimistines nuotaikas iškart ne vienoje, o keliose šalyse. Investuotojai į
geras naujienas reaguoja ne taip stipriai ir greitai kaip į blogas, todėl stabili padėtis ir stabilus reitingas
yra labai svarbūs valstybėms ir įmonėms, leidţiantiems vertybinius popierius.
Reitingavimo agentūrų poveikis finansų sistemai
Kredito reitingų agentūros, siekdamos pasipelnyti iš investuotojų pasitikėjimo, gali elgtis
korumpuotai, o tai leidţia atsirasti sumaiščiai vertybinių popierių rinkoje. Nors S&P‗s savo
internetinio tinklapio skiltyje ―Regulatory affairs‖ yra paskelbusi, kad reitingavimo agentūra neatsako
uţ jokią pateiktą informaciją, patirtus nuostolius ar praradimus, nes agentūros nuomonė nėra tam
tikras tikslus faktas ar prognozė (S&P‗s internetinis puslapis,2013), Australijos federalinis teismas
2012 m. lapkričio pripaţino, kad reitingų agentūra S&P‗s prieš pasaulinę finansų krizę suklaidino
investuotojus ir yra dėl to kalta. Skirdama aukščiausią įvertinimą sudėtingam išvestinių finansinių
priemonių produktui, kurį sukūrė Nyderlandų bankas „ABN Amro―, reitingų agentūra apgavo 12
Australijos savivaldybių. Vietos valdţios institucijos 2006 metais per tarpininkus įsigijo AAA
reitingais paţenklintas su kreditų rizikos indeksais susietas struktūrizuotas finansines priemones,
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kurios kitaip dar vadinamos ―Rembrandto‖ uţrašais (Samkus, 2012). Investuotojai tokiu atveju patiria
kredito riziką, savo lėšas investuodami į rizikingus vertybinius popierius, o ne į saugesnes finansines
priemones.
Taip pat, 2001 m. JAV įvykęs energetikos bendrovės „Enron― bankrotas paskatino Europos
Sąjungą sugrieţtinti reikalavimus kredito reitingų agentūroms. „Enron― vadovai norėdami spartaus
pelno augimo siekė prisitraukti pinigų ir investicijų. Tam buvo kuriamos naujos ribotos atsakomybės
bendrovės – partnerystės - kurių savininkai būdavo investiciniai bankai bei pats „Enron―. Bankai
partnerystėms paskolindavo pinigų, o pastarosios pirkdavo "Enron" ilgalaikį turtą brangiau, nei jis
buvo įvertintas balanse. Tokiu būdu buvo didinamas „Enron― pelnas nepaveikiant įmonės balanso
skoliniais įsipareigojimais, kuriuos buvo svarbu riboti, norint išlaikyti aukštą kredito reitingą. „Enron―
bandydama maţinti likvidumo riziką, paskatino atsirasti kredito rizikai, sisteminei rizikai, operacinei
rizikai, reputacijos rizikai, kai bendrovės reputacijos ţlugimas paveikia jos pelningumą ir įmonės
rinkos vertę bei maţina pasitikėjimą kitomis bendrovėmis (Plunksnis, 2002). „Kuomet atsirado
problemos susijusios su likvidumu, prasidėjo pasitikėjimo krizė. Tas pats dabar vyksta Europoje― teigė Joe Berardino (Traders.lt, 2011).
Daugelis Europos Sąjungos pareigūnų kaltina pagrindines reitingavimo agentūras dėl Europos
skolų krizės gilinimo ir išplitimo į Graikiją, Portugaliją. 2010 m. balandį S&P‗s paskelbus Graikijos
skolos reitingo perspektyvas neigiamomis, sumaţėjęs investuotojų pasitikėjimas pagilino šalies
skolines problemas, todėl finansinės pagalbos paketas tapo neišvegiamas (Rozentalis, 2012), (Alessi,
2013). Jei atsakingos Europos Sąjungos institucijos neras būdo maţint nepasitikėjimo plitimui, atsiras
vis maţiau investuotojų, savo lėšas skolinančių abejotino saugumo bendrovėms arba investuojančių į
vyriausybių vertybinius popierius.
Tai įtakojo Europos pareigūnų veiksmus, kaltinant tris įtakingiausias reitingavio agentūras dėl
šališko JAV vertinimo – šalis iki 2011 rupjūčio išlaikė AAA vertinimą, nepaisant nuolat augančio
deficito ir vis labiau augančios valstybės skolos. ES taip pat kritikavo JAV reitingų agentūrų
spekuliavimą Europos skolų rodikliais, ypač tada, kai pietinės eurozonos šalys jau taikė specialią
biudţeto politiką (Alessi, 2013).
Pastebėta, kad neigiama ateities perspektyva nustatyta toms ES šalims, kurios labiausiai
prisideda prie stabilios ekonomikos palaikymo: Vokietijai, Prancūzijai, Didţiajai Britanijai. Į rizikos
grupę kredito reitinguoe patenkančių šalių gelbėjimas reikalauja vis daugiau paramos ir lėšų iš
stipriųjų ES valstybių, todėl pastarųjų ekonominis stabilumas maţėja. 2012 metų pradţioje
pagrindinių valstybių skolinimosi kaštai toliau augo ir vėl buvo pradėta baimintis dėl ES bankų
likvidumo (Alessi, 2013). 2012 metų sausį S&P‗s sumaţino 9 ES valstybių, tarp jų ir Prancūzijos bei
Austrijos, skolinimosi galimybių įvertinimą. S&P‗s savo veiksmus motyvavo tuo, kad taupymu
pagrįstas Euro zonos gelbėjimo planas gali stipriai sumaţinti vartojimą ir sulėtinti ekonomikos
atsigavimą. Tačiau „Moody‗s―, išlaikė aukščiausią (AAA) Prancūzijos skolinimosi galimybių
įvertinimą (Alfa.lt, 2012), (Alessi, 2013). Kadangi kreditų reitingų agentūros atlikdamos savo
vertinimus remiasi praktiškai tais pačiais informacijos šaltiniais bei statistiniais duomenimis, kyla
klausimas, kodėl galutiniai reitingų agentūrų vertinimai skiriasi.
Europos Komisijos atstovas Oliveris Beilis teigia, kad reitingavimo agentūros vertina šalis ir
skelbia reitingus neturėdamos išsamios informacijos, todėl jų sprendimai būna ginčytini ir
prieštaringi. Atstovas teigė, kad Europos Komisija turi daugiau informacijos, kurios reitingų
agentūroms ir trūksta. Pridurdamas jis teigia, kad kiekvieną mėnesį Europos Komisija gauna valstybių
narių ataskaitas su konfidiancialumo sąlyga (Alfa.lt, 2012) (Radzevičiūtė, 2012). Nepaisant
reitingavimo agentūrų vertinimo pagrįstumo ir skirtumų, jų įtaka pasaulyje ir Europoje vis dar yra
labai didelė.
Išvados
Reitingavimo agentūrų poveikis finansų rinkoms yra itin didelis dėl investuotojų pasitikėjimo agentūrų
skelbiamais reitingais. Tačiau reitingavimo agentūrų reputacija kriziniu laikotarpiu smuko dėl neobjektyviai atliktų
vertinimų, kurie darė įtaką skolų krizės Europoje vystymuisi. Straipsnio autorių manymu, reitingavimo agentūroms,
uţtikrinant vertinimų kokybiškumą, reikėtų patikslinti reitingavimo modelius, atsiţvelgti į anksčiau nenaudotą informaciją
ar persvarstyti atskirų rodiklių įtakos dydį.
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THE INFLUENCE OF CREDIT RATING AGENCIES ON INTERNATIONAL FINANCIAL SYSTEM
Summary

Nowadays credit rating agencies can make a strong impact for the international finance system. The biggest
infulential credit rating agencies are Moody‗s, Standard&Poor‗s and Fitch Ratings. Unfortunatelly, these credit rating
agencies can make not only possitive, but also negative impact for finance market. The need of true and correct
information in international finance system is absolutelly necessary because the investors rely on it.
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JAV KOMERCINĖS IR INVESTICINĖS BANKININKYSTĖS RAIDA
Komercinė bankininkystė orientuojasi į paprastų bankinių operacijų teikimą, daţniausiai
koncentruojantis į paskolų išdavimą fiziniams ar juridiniams asmenims. Tuo tarpu grynos investicinės
bankininkystės esmė – išleisti vyriausybių/organizacijų/įmonių vertybinius popierius organizuoti IPO
(pirminius viešus akcijų pardavimus) kai įmonė nori ateiti į birţą, papildomus akcijų išleidimus.
Svarbus skirtumas – investicinis bankas negali priimti depozitų.
JAV bankininkystės raida pasiţymi itin dideliu kintamumu, komercinė ir investicinė
bankininkystės jokioje kitoje išsivysčiusiuje šalyje nepatyrė tiek daug pokyčių. 0eiksle pateikiami
šalies bakininkystės raidos svarbiausi įvykiai, kurių analizė pateikiama straipsnyje.

1791m.
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1 pav. JAV bankininkystės raida
Šaltinis: sudaryta autorės

Oficialia bankininkystės istorijos pradţia galime laikyti pirmojo JAV banko įsteigimą 1791
m., kurį įkūrė A. Hamiltonas, pirmasis Jungtinių Valstijų iţdo ministras. Bankas buvo įkurtas Bank of
England pavyzdţiu, siekiant pritaikyti tuos pačius principus ir stengiantis sukurti tinkamas sąlygas,
kad šalis vystytųsi taip kaip Didţioji Britanija (Casserley et al., 2011).
Kita reikšmingesnė bankiniam sektoriui data – JAV pilietinis karas 1861-1865m. Visų pirma
tai karo finansavimo tikslais buvo išleisti šalies pirmieji nuosavi popieriniai pinigai. Taigi, Linkolno
administracija pasirūpina, kad būtų išleidţiami popieriniai pinigai („greenbacks―), kurie buvo
padengti šalies obligacijomis (Casserley et al., 2011). Šiuo atveju atsirado problema – kas būtų, jeigu
obligacijų kaina kristų ir bankai susidurtų su mokumo problemomis, taigi atsiranda bankams taikomi
reikalavimai: 25 proc. depozitų turi būti laikomi grynaisiais, taip pat sugrieţtinamos bankų skolinimo
sąlygos – skolinti tik trumpam laikotarpiui ir tai, kad verslo paskolos turi būti likvidţios.
Taip pat didelę įtaką bankininkystės raidai JAV turėjo 1907m., nors bankų krizių šalyje
pasitaikė ir iki šių metų, tačiau 1907m. krizė sukėlė rinkose kur kas didesnę paniką. Būtina išskirti tai,
kad iki tol JAV neturėjo centrinio banko, kas lėmė, jog neformalią centrinio banko funkciją turėjo
atlikti didieji bankai, o didţiausią įtaką šalies bankiniame sektoriuje turėjo ţymus bankininkas
J.P.Morgan. 1907m. sukelta panika akcijų birţoje, kas sąlygojo vos ne ţlugimą pačios birţos,
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atskleidė, kad centrinis bankas yra būtinas, norint turėti gerai funkcionuojančią finansų sistemą.
Galiausiai 1913 m. įkuriamas ir nacionalinis JAV centrinis bankas.
Praėjus I pasauliniam karui ir JAV ekonomikai pradėjus sparčiai augti, diskusijos ir kaţkokie
veiksmai dėl komercinės ir investicinės bankininkystės susijungimo praktiškai išnyko. Niekas
nenorėjo galvoti apie sparčiai augančios ekonomikos ir viso finansinio sektoriaus augimo burbulą,
pasak Casserley et al., (2011) atrodė, kad Jungtinėse valstijose prasidėjo universalios bankininkystės
era.
Vis dėlto po dešimtmečio spartaus augimo atėjo metas, kai burbulas sprogo ir 1929 m.
prasidėjo viena didţiausių visų laikų ekonominė-finansinė krizė – Didţioji depresija. Akcijų birţoje
akcijų kainos krito 90 proc., bankrutavo daugybė įmonių, ţmonės neteko darbo, pasitikėjimas bankais
itin smuku, trečdalis jų bankrutavo. Ţinoma, kad po Didţiosios depresijos imta ieškoti kaltų, bei
prieţasčių lėmusių tokį nuosmukį, tam kad ateityje būtų galima išvengti kaţko panašaus. Svarbiausias
to metų JAV bankininkystei įvykis – 1933m. priimtas Glass-Steagall įstatymas (GSA), atskyręs
komercinę nuo investicinės bankininkystės. GSA tampa pirmuoju įstatymu, efektyviai atskiriančiu
komercinę ir investicinę bankininkystes. GSA uţdraudė visiems Federalinės rezervų sistemos nariams
pirkti, prekiauti, išleisti ne vyriausybės VP savo sąskaita ar įsteigti bet kokią dukterinę bendrovę, kuri
atliktų šias operacijas (Cargill, 1988). Taip pat uţdraudţiama investiciniams bankams priimti klientų
depozitus.
JAV komercinės ir investicinės bankininkystės atskyrimas, arba Glass-Steagall įstatymo
galiojimas apima 1933-1999 m. tačiau jo stiprumas po truputėlį maţėjo nuo 1970m., kuomet
sustiprėjo komercinių bankų lobistinė veikla (White, 2010). Pagrindinis lobistų pasitelkiamas
argumentas buvo tai, kad komercinės ir investicinės bankininkystės atskyrimas maţina JAV bankų
konkurencingumą, lyginant su uţsienio bankais, kadangi konkurentams tokių apribojimų nėra
(Calomiris, 2000). Be to, 1971m. ţlugus Bretton Woods sistemai finansų pasaulyje atsirado nauji
iššūkiai, kuriuos reikėjo spręsti pasitelkiant inovatyvius sprendimus. 1987m. FED‗o vadovui tapus
A.Greenspan tapo aišku, kad komercinės ir investicinės bankininkystės grieţtas atskyrimas netrukus
susilpnės. Jau netrukus komerciniams bankams buvo leista atidaryti smulkias dukterines bendroves,
kurios galėtų leisti tik kaţkokios vienos specifinės rūšies VP ir prekiauti tik keletu finansinių
instrumentų, be to motininio banko pajamos iš tokios veiklos negalėjo siekti daugiau nei 5 proc.
Metams einant šie reikalavimai taip pat švelnėjo.
Būtina išskirti, kad komercinės ir investicinės bankininkystės susiliejimu daugiau buvo
suinteresuoti komerciniai bankai, kurių uţdarbio marţos buvo maţesnės nei investicinių bankų.
Investiciniai bankai netgi buvo prieš komercinės ir investicinės bankininkystės susijungimą, kadangi
tai reikštų padidėjusią konkurenciją (White, 2010).
Didelę įtaką tolimesniam reguliavimui turėjo 1999m. priimtas Gream-Leach-Bliley (GLB)
aktas, kuris leido bankams siūlyti komercinę, investicinę bankininkystes bei draudimo paslaugas
viename (Adler, 2012). Tai reiškė, kad atsirado finansiniai gigantai, kurie galėjo veikti įvairiose
finansinėse operacijose. Šio įstatymo pasekmė buvo tokia, kad jeigu toks finansinis gigantas turi
problemų vienoje srityje, pvz.: investicinėje bankininkystėje, problemos persiduoda ir į kitas banko
veiklas, nors jos ir nėra probleminės. Taip pat šis aktas gerokai sumaţino Federalinio Rezervų banko
galimą įtaką investiciniams bankams ir įgalino šiuos bankus imtis papildomos rizikos.
Taigi, nuo 1999 m. JAV bankininkystėje investicinė ir komercinė šakos tapo grieţtai
neatsiejamos. Vienas pagrindinių argumentų uţ tai, kad institucija galėtų uţsiimti tiek komercine, tiek
investicine bankininkyste – tai padėtų jaunoms, maţo kapitalo, neţinomoms įmonėms įsijungti į
kapitalo rinką kur kas lengviau (Kutsuna et al., 2007).
Praktiškai praėjus vos dešimtmečiui po komercinės ir investicinės bankininkystės sujungimo,
JAV, kaip ir likęs pasaulis, susidūrė su didţiulėmis finansinėmis ir ekonominėmis problemomis. Po
krizės politikai pradėjo aktyviai diskutuoti apie bankinį sektorių – diskusijos buvo nuo didţiulių
premijų išmokėjimo teisingumo iki galiausiai komercinės ir investicinės bankininkystės sąsajos. Vis
dėlto tik tai dvejose šalyse buvo imtasi konkrečių priemonių šiam klausimui spręsti – tai yra JAV ir
JK.
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JAV diskusijas pakeitė veiksmai – 2010 m. priimtas Dodd-Frank įstatymas, kuris apėmė ne
vieną struktūrinę reformą visos JAV finansų rinkos, tačiau straipsnyje pateikiami tik pakeitimai, susiję
su komercine ir investicine bankininkyste, kas šiuo atveju sąlygoja Volckerio taisyklės aptarimą.
Pirminė Volckerio taisyklė (pavadinimas siejamas su buvusiu FED vadovo P.Volckeriu) būtų
apėmusi draudimą bankams platinti įmonių akcijas (conducting private equity), uţsiimti apribotų
rizikos fondų veikla (hedge), prekiauti VP (proprietary trading ) – kitaip tariant efektyviai atskirti
komercinės ir investicinės bankininkystės veiklas (Tropeano, 2011). Reinholdson F. C. J. (2012)
teigia, kad pirminis Volckerio taisyklės priėmimas būtų atkūręs daugelį Glass-Seagal įstatymo
įteisintų apribojimų. Vis dėlto dėl didelio politinio spaudimo galiausiai Volckerio įstatymas buvo
pasirašytas kur kas lengvesnėmis sąlygomis. Patvirtintas įstatymas apima tokias sąlygas: komercinių
bankų uţsiimamas įmonių akcijų leidimo ir apribotų rizikos fondų veiklos limituojamos iki 3 proc.
visos institucijos turimo turto, taip pat visiškai uţdraudţiant prekybą VP savomis lėšomis. Šioje
vietoje atsiranda didţiausias šio įstatymo neapibrėţtumas – išskirti kas būtent yra „proprietary
trading― gana sudėtinga, Tatom J. A. (2011) ir kiti autoriai teigia, kad taip paprastai bankui nutraukti
šią veiklą yra sudėtinga, kadangi veikla gali būti daţnai išskaidyta po skirtingus banko sektorius.
Paprastai sakant – negalima tiesiog imti ir nutraukti „proprietary trading― veiklos, praktiškai tokiu
atveju visa banko veikla turi būti perţiūrima ir keičiama. Be to Reinholdson F. C. J. (2012) ir Acharya
et al. (2011) teigia, kad bankų veikloje atsiranda vadinamosios pilkosios sritys, iš kurių
reguliuotojams būtų sunku atskirti ar tai prekiaujama VP klientų naudai, t.y. tarpininkaujant ar
vykdoma prekyba nuosavomis lėšomis (proprietary trading). Dar vienas svarbus Volckerio taisyklės
išskirtinumas – holdingo kompanijoms nelimituojama prekybos bankininkystės veikla, kad reiškia,
kad holdingo kompanijos gali investuoti į smulkias investicines bendroves. Acharya et al. (2011)
išskiria, kad Dodd-Frank įstatymo patvirtinimas ir Volckerio taisyklės priėmimas sumaţina JAV
bankų konkurencingumą pasaulinėje rinkoje, autoriai teigia, kad tokie apribojimai turėtų būti
nepriimami tik vienos šalies, o įteisinami tarptautinėje rinkoje.
Didţiausią pasaulio ekonomiką turinčioje šalyje bankininkystės raida veikia ir kitus pasaulinės
finansų rinkos dalyvius. Komercinės ir investicinės bankininkystės sąsajų klausimas tikriausiai
niekada nebus išspręstas ir toliau bus aktyviai nagrinėjamas tiek mokslinėje literatūroje, tiek politikų
debatuose.
Išvados

Istorija įrodė, kad pastangos tarp komercinės ir investicinės bankininkystės sąsajų nepavyko
uţkirsti kelią finansų krizėms. Tačiau JAV turėjo keletą bandymų atskirti šias dvi bankų veiklas, kurių
tikslas padidinti finansinį stabilumą. Plėtra tarp komercinės ir investicinės bankininkystės ir naujos
reguliavimo reformos gali atsirasti šiais metais.
1.
2.
3.
4.
5.
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COMMERCIAL AND INVESTMENT BANKING DEVELOPMENT IN USA
Summary

History proved that attempts to separate commercial and investment banking by law did not succeed in
preventing financial crises. However USA had several attempts to separate these two banking activities, with the aim to
increase financial stability. Development of commercial and investment banking continues and new regulatory reforms
could emerge in the following years.
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AKCIJŲ RINKŲ PALYGINAMOJI ANALIZĖ FINANSŲ RINKOS
VYSTYMOSI CIKLIŠKUMO KONTEKSTE
Šiandieniame pasaulyje finansų rinkos yra stipriai išvystytos, todėl investuotojai,
naudodamiesi įvairiomis investavimo platformomis, turi galimybę paskirstyti savo investicines lėšas
skirtingų pasaulio valstybių akcijų birţose. Prieš pasirenkant kurioje šalyje vertėtų investuoti, labai
svarbu atlikti skirtingų pasaulio valstybių akcijų rinkų palyginamąją analizę, kuri leistų investuotojui
priimti racionalius investavimo sprendimus. Šiame straipsnyje yra atliekama pasaulio valstybių akcijų
rinkų palyginamoji analizė finansų rinkos cikliškumo kontekste. Darbo tikslas – palyginti pasaulio
valstybių akcijų rinkas skirtingose finansų rinkos vystymosi ciklo stadijose bei išskirti patraukliausią
investavimui į akcijas valstybę.
Pasaulio valstybių akcijų rinkų indeksai
Pasaulio finansų rinkose prekiaujama daugybės įmonių akcijomis. Vienos brangsta, o kitos tuo
pat metu pinga. Kai kurie finansiniai leidiniai ir investicinės firmos sudarinėja akcijų rinkos indeksus
tam, kad investuotojai geriau suvoktų bendrą rinkos pasikeitimą (Kancerevyčius, 2009). Šalys gali
turėti ir po kelis ar net keliolika įvairių akcijų rinkų indeksų, kurie atspindi skirtingų bendrovių ar
sektorių įmonių akcijų bendrą pokytį. Pagrindiniai pasaulio valstybių akcijų indeksai pateikiami 1
lentelėje.
1 lentelė. Pasaulio valstybių akcijų rinkų indeksai
Indekso pavadinimas

Indekso trumpinys

Standard&Poor‘s 500

S&P 500

NIKKEI 225

N225

HangSeng

HSI

Financialtimessharein
dex („Footsie“ 100
U.K.)

FTSE

DeutscherAktien

DAX

CotationAssistéeenCo
ntinu

CAC 40

NASDAQ OMX Baltic

OMXB

RTS

RTSI

Indekso charakteristika
Indeksas atspindi apie 75 proc. JAV akcijų birţos kapitalizacijos. Į šį S&P 500
indeksą įtraukta 500 pirmaujančių įmonių iš 10 svarbiausių JAV sektorių.
Indeksas atspindi 225 geriausiai įvertintų Japonijos įmonių, kotiruojamų pirminiame
Tokijo akcijų birţos sąraše, akcijų vertę.
Indeksas atspindi apie 70 proc. visos Honkongo akcijų rinkos kapitalizacijos. Jį
sudaro 33 likvidţiausios Honkongo akcijų birţoje listinguojamos įmonės.
Indeksas sudarytas iš 100 didţiausią kapitalizaciją turinčių Londono akcijų birţoje
kotiruojamų įmonių bei atspindi pastarųjų įmonių akcijų kainų pokyčius.
Indeksas sudarytas iš 30 likvidţiausių, didţiausią apyvartą turinčių Frankfurto
birţoje kotiruojamų įmonių akcijų.
Indeksas efektyviai atspindi Paryţiaus akcijų birţos kitimo tendencijas, sudarytas iš
40 didţiausią kapitalizaciją turinčių, pelningiausiai dirbančių bei likvidţiausių
įmonių akcijų.
Indeksas, kurį sudaro visos Baltijos šalių VP birţos Oficialiajame ir Papildomajame
sąraše kotiruojamos bendrovės.
Indeksas sudarytas iš 50 didţiausią kapitalizaciją bei likvidumą turinčių įmonių,
kotiruojamų Maskvos akcijų birţoje, akcijų. RTS atspindi apie 85 procentus Rusijos
akcijų rinkos kapitalizacijos.

Šaltinis: sudaryta autoriaus, remiantis Shim, J.K., Lansner, J. (2001),[6],[7],[8],[9],[10].

Finansų rinkos vystymosi ciklo nustatymas. Tolimesniam tyrimui yra tikslinga išskirti
finansų rinkos vystymosi ciklo stadijas, kuriomis remiantis bus lyginamos skirtingos pasaulio
valstybių akcijų rinkos. 1 paveiksle pateikiama S&P 500 akcijų rinkos indekso dinamika.
Remiantis JAV S&P 500 akcijų rinkos indekso dinamika, yra išskiriami trys laikotarpiai:




Ikikrizinis laikotarpis analizuojamas nuo 2005 metų sausio 1 dienos iki 2007 spalio 31 dienos
(laikotarpis, kai S&P 500 indeksas kilo ir vyravo „bulių― rinka).
Krizinis laikotarpis analizuojamas nuo 2007 metų lapkričio 1 dienos iki 2009 metų vasario
paskutinės mėnesio dienos (kai S&P 500 indeksas krito ir vyravo „meškų― rinka).
Pokrizinis laikotarpis analizuojamas nuo 2009 metų kovo 1 dienos iki 2012 metų gruodţio 31
dienos (kai S&P 500 indeksas kilo ir vyravo „bulių― rinka).
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1 pav. S&P 500 akcijų rinkos indekso dinamika
Šaltinis: sudaryta autoriaus, remiantis Yahoo Finance duomenimis [9].

Akcijų rinkų likvidumas. Mokslinėje literatūroje akcijų likvidumas vertinamas skirtingai.
Pastor, L. (2003) apibrėţia likvidumo vertinimą keliais būdais. Pirmasis - remiantis akcijų apyvartos
dydţiu, antrasis - remiantis akcijų skaičiumi, esančiu rinkoje, bei trečiasis – remiantis kiekybine
charakteristika, t.y. apskaičiuojant, koks akcijų kiekis per tam tikrą laikotarpį buvo pirktas/parduotas.
2 paveiksle yra pateikiama skirtingų pasaulio šalių akcijų rinkų kapitalizacija skirtingais finansų
rinkos vystymosi ciklo laikotarpiais. Iš 2 paveikslo matyti, kad iš analizuojamų šalių ikikriziniu,
kriziniu ir pokriziniu laikotarpiais likvidţiausia akcijų rinka yra JAV, kuri uţima daugiau nei 30 proc.
pasaulio akcijų rinkos kapitalizacijos. Tuo tarpu maţiausiai likvidi akcijų rinka – Baltijos, kuri sudaro
vos 0,01% pasaulio akcijų rinkos kapitalizacijos.

2 pav. Pasaulio akcijų rinkos kapitalizacijos struktūra
Šaltinis: sudaryta autoriaus, remiantis Yahoo Finance [9].

Tačiau, norint nustatyti, kuri vis dėl to valstybė investicijoms į akcijas yra patrauklesnė, vien
tik akcijų rinkos likvidumo rodiklio nepakanka. Todėl tikslinga palyginti skirtingų šalių akcijų rinkų
pelningumą bei rizikingumą skirtingomis finansų rinkos vystymosi ciklo stadijomis.

3 pav. Rizikos ir pelningumo ryšys ikikriziniu, kriziniu ir pokriziniu laikotarpiais
Šaltinis: sudaryta autoriaus, remiantis Yahoo Finance duomenimis[9].

Akcijų rinkų pelningumas ir rizika. Pelningumas yra suprantamas kaip investuotos sumos
padidėjimas arba sumaţėjimas per atitinkamą laikotarpį (Valakevičius, E., 2007). Finansinė rizika
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suprantama kaip tam tikras faktinis pelningumo nuokrypis nuo planuoto pelningumo per atitinkamą
laikotarpį, kuris gali turėti neigiamos įtakos investuotojui (Mangram, 2013, Kancerevyčius, 2009).
Daţniausiai rizika matuojama kaip vidutinis mėnesinių pelningumų kvadratinis nuokrypis. 3
paveiksle pateikiami skirtingų pasaulio valstybių akcijų rinkų indeksų pelningumų ir rizikos lygiai
ikikriziniu, kriziniu ir pokriziniu laikotarpiais. Iš 3 paveikslo matyti, kad ikikriziniu laikotarpiu
didţiausią pelningumą generavo Rusijos akcijų rinka (85,17 proc.), tačiau tuo pačiu ši rinka
pasiţymėjo ir didţiausia rizika (7,5 proc.) bei buvo viena iš maţiausią likvidumą turinčių akcijų rinkų.
Tuo tarpu maţiausią pelningumą generavo JAV akcijų rinka (8,70 proc.). Ši rinka pasiţymėjo
maţiausia rizika (2,23 proc.) 2005 metų sausio mėnesio - 2007 metų spalio mėnesio laikotarpiu.
Kriziniu laikotarpiu visų analizuojamų šalių akcijų rinkų indeksai generavo neigiamą grąţą.
Didţiausią neigiamą grąţą generavo Baltijos akcijų rinka (-49,17 proc.) ir Rusijos akcijų rinka (-48,66
proc.). Maţiausią neigiamą grąţą generavo D. Britanijos akcijų rinka (-27,50 proc.). Iš 3 paveikslo
matyti, kad pokriziniu laikotarpiu didţiausią pelningumą generavo Baltijos akcijų rinka (44,45 proc.),
tuo tarpu maţiausią pelningumą generavo Japonijos akcijų rinka (7,35 proc.). Nors ir Baltijos ir
Rusijos akcijų rinkos generavo didţiausią pelningumą, tačiau šios akcijų rinkos turi maţą likvidumo
laipsnį, tuo tarpu JAV, nors ir generuoja sąlyginai nedidelį pelningumą, tačiau ši rinka yra maţiau
rizikinga bei labiausiai likvidi pasaulyje.
Išvados
Atlikus pasaulio akcijų rinkų kapitalizacijos palyginamąją analizę, nustatyta, kad 2005 m. sausio mėnesio - 2012 m.
gruodţio mėnesio laikotarpiu likvidţiausia buvo JAV akcijų rinka, kuri sudaro daugiau nei 30 proc. pasaulio akcijų rinkos
kapitalizacijos dalies, tuo tarpu maţiausiai likvidi – Baltijos akcijų rinka.
Atlikus pasaulio akcijų rinkų pelningumo ir rizikos palyginamąją analizę nustatyta, kad didţiausia rizika2005 m.
sausio mėnesio - 2012 m. gruodţio mėnesio laikotarpiu pasiţymėjo Rusijos akcijų rinka, tačiau tuo pačiu ji buvo viena iš
didţiausią pelningumą generuojančių rinkų.
Atlikus skirtingų šalių akcijų rinkų palyginamąją analizę, nustatyta, kad didesnę riziką turinčios akcijų rinkos turi
tendenciją generuoti ir didesnę investicinę grąţą.
Remiantis likvidumo laipsniu bei pelningumo ir rizikos lygiais nustatyta, kad JAV akcijų rinka analizuotu
laikotarpiu yra viena patraukliausių investavimui į akcijas rinka.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF COUNTRIES STOCK MARKET IN DIFFERENT ECONOMIC CYCLE
STAGES
Summary
In this article comparative analysis of stock markets is performed. There are many stock market indices that are
calculated by financial companies or financial data companies in order to show the general stock markets trending. But this
article identifies the key countries stock indices, which are compared through the degree of liquidity, profitability and risk
level. Comparing stock indices in different economic cycles shows that the greatest risk belongs to the Russian stock
market, but on the other hand it is one of the highest yields generating market. Usually, the stock market, which has a
higher risk level generates higher yield. Based on stock liquidity, risk profile and profitability, the U.S. stock market is one
of the most attractive countries for investment in stocks.

196

Tarptautinė studentų mokslinė konferencija

EKONOMIKA IR VADYBA - 2013

Mantas Juodelis, Paulius Jurelė
Kauno Technologijos Universitetas

LAISVŲ LĖŠŲ INVESTAVIMO ALTERNATYVOS LIETUVOJE
Lietuvoje teikiamų finansinių paslaugų spektras yra ganėtinai platus, tačiau namų ūkių
susidomėjimas alternatyviomis investavimo galimybėmis, yra ganėtinai maţas. Maţa dalis finansinio
turto dislokuojama tokiose finansinėse priemonėse kaip kotiruojami vertybiniai popieriai, išvestinės
finansinės priemonės, investiciniai fondai. Pasirenkant alternatyvius instrumentus ir diversifikuojant
neprofesionalus investuotojas galėtų padidinti gaunamą grąţą. Todėl būtina analizuoti investavimo
alternatyvas Lietuvoje ir ieškoti tinkamų galimybių neprofesionaliems investuotojams, priklausomai
nuo jų poreikių. Darbo tikslas – nustatyti ir pateikti tinkamiausią investavimo galimybę
neprofesionaliam investuotojui.
Namų ūkių finansinio turto pasiskirstymo analizė
Tam, kad išsiaiškinti galimas laisvų lėšų investavimo alternatyvas, pradţioje būtina
išanalizuoti namų ūkių finansinio turto struktūra ir jos dinamiką per pastaruosius devynis metus.
Didelė dalis Lietuvos namų ūkių finansinio turto sudaro akcijos ir indėliai, kitas finansinis turtas, toks
kaip: kitos gautinos sąskaitos, KIS, PF, draudimas, grynieji pinigai vidutiniškai sudaro 10 %. Nuo
2003, kotiruojamų akcijų ir pevedamųjų indėlių dalis bendrame finansiniame turte pradėjo maţėti,
kadangi atsirado tokie finansiniai instrumentai kaip kolektyvinio investavimo vienetai, pensijų fondai,
draudimas, trumpalaikio ir ilgalaikio skolinimosi priemonės.
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pav. Namų ūkių finansinio turto pasiskirstymo dinamika

Renkantis alternatyvias finansavimo kryptis, buvo pasirinktas 5 proc. kriterijus, t.y. visos
finansinio turto rūšys, kurios neviršyja 5 %, priskiriamas alternatyviam finansiniam instrumentui. Iš 5
proc. kriterijų atitinkančių instrumentų, buvo pasirinktos šios finansinės priemonės: ateities sandoriai,
investiciniai fondai ir kotiruojamos akcijos. Toks sprendimas priimtas todėl, kad ateities sandoriuose
egzistuoja centralizuota instrumentų rinka ir tos pačios rūšies sandoriai yra homogeniški, taip
palengvinama pati analizė. Investicinių fondų akcijos ir kotiruojamos akcijos pasirinktos dėl tos
pačios prieţasties kaip ir ateities sandoriai.
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Investavimo į skirtingus finansinius instrumentus rezultatų analizė
Sudarant skirtingus finansinius portfelius ir investicinę strategiją, buvo pasirinktos atitinkamos
prielaidos ir sąlygos, kurios taikytos visiems suformuotiems portfeliams. Buvo daroma prielaida, jog
pradinis investuotojo įnašas sudarys 100.000 Lt. Remiantis Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu
(2012), gyventojas išlaikęs VP ilgiau nei metus laiko, neprivalo mokėti gyventojų pajamų mokesčio.
Priimta, jog valiutos pasikeitimas neturės jokios įtakos investicinio portfelio metinei grąţai.
Sudarinėjant investicinę strategiją, buvo remtasi 3 sąlygosmis: laikotarpis, investavimo
daţnumas, kapitalo dislokacija, sandorių tipas. 1) Renkantis investavimo daţnumą, priimama, jog
investavimo laikotarpis sudarys 3 metus. 2) Taip pat viena iš sąlygu buvo numatyta, jog lėšos bus
reinvestuojamos tik kiekvienų metų pradţioje. 3) Sudarant investicinį portfelį, kiekvienam
finansiniam instrumentui buvo priskiriama vienoda dalis viso investuojamo kapitalo. 4) Sudarinėjant
sandorius, buvo pasirinktos tik ilgos (angl. long) pozicijos. Investavimui pasirinkti 3 finansiniai
instrumentai. Iš pasirinktų instrumentų, buvo sudaryti 4 investiciniai portfeliai:
1.
Akcijų investicinis portfelis. Visą investicinį portfelį sudarė tik akcijos, buvo imami
vidutiniai dydţiai: OMXBBI, S&P 500 ir EURO STOXX 50. Buvo investuojama lygiomis dalimis,
kiekvienas vertybinius popierius sudarė 33 proc. Gauta, jog investuotojas gali uţdirbti 14,06 %
vidutinį metinį pelningumą, esant 35,03 punktų rizikai.
2.
Birţoje prekiaujmų fondų (ETF) investicinis portfelis. Visą investicinį portfelį
sudarė tik birţoje prekiaujamais fondais: SPY, GLD, USO. Buvo investuojama lygiomis dalimis,
kiekvienas vertybinius popierius sudarė 33 proc. Gauta, jog investuotojas gali uţdirbti 126,43 %
vidutinį metinį pelningumą, esant 52,15 punktų rizikai.
3.
Išvestinių finansinių instrumentų investicinis portfelis. Visą investicinį portfelį
sudarė investicijos į naftą, cukrų ir kavą. Buvo investuojama lygiomis dalimis, kiekviena išvestinė
finansinė priemonė sudarė 33 proc. Gauta, jog investuotojas gali uţdirbti 34,96 % vidutinį metinį
pelningumą, esant 41,88 punktų rizikai.
4.
Sujungtas investicinis portfelis. Investicinis portfelis, sudarė finansinius instrumentus
iš visų minėtų finansinių priemonių. Buvo investuojama lygiomis dalimis, kiekviena išvestinė
finansinė priemonė sudarė 33 proc. Gauta, jog investuotojas gali uţdirbti 72,59 % vidutinį metinį
pelningumą, esant 42,59 punktų rizikai.
Gauti rezultatai patvirtina, jog egzistuoja ryšys tarp pelniningumo ir rizikos, o
diversifikavimas maţina riziką. Kadangi didesnio pelninigumo finansinis portfelis nešė didesnę grąţą,
tačiau rizika buvo ţymiai didesnė. Jungtinio portfelio rizika buvo artima ateities sandorių portfelių
rizikai, tačiau pelningumas skyrėsi 37,53 proc. punkto. Tai įrodo, jog investuotojas difersifikuodamas
gali pasiekti ţymiai geresnių rezultatų, didesnį metinį pelningumą 72,49%, esant maţesnei rizikai
42,59, lyginant šį portfelį su ateities sandorių portfeliu, gautas pelningumas 34,96 %, tačiau rizika
siekė 41,88 punktus (ţr. pav. 2).
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pav. Sudarytų investicinių portfelių rizikos ir pelningumo priklausomybė

Tam, kad įvertinti portfelių dinamiką absoliutinėm reikšmėm, buvo skaičiuotas kiekvieno
portfelio paskutinių 3 metų, metinis standartinis nuokrypis ir vertinami trys skirtingi scenarijai: I –
198

Tarptautinė studentų mokslinė konferencija

EKONOMIKA IR VADYBA - 2013

esama situacija, II – pelningumas kinta per vieną teigiamą standartinį nuopkrypį, III – pelningumas
kinta per vieną neigiamą standartinį nuopkrypį. Visų III scenarijų abibendrinanti situacija pateikiama
1 lentelėje.
1 lentelė. Sudarytų investicinių portfelių dinamika, kintant standartinio nuokrypio koeficientui
Laikotarpis Akcijos
ETF
Ateities sandoriai Bendras portfelis
0 100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

1 114.056,04

226.428,34

134.963,41

156.897,77

2 130.087,80

512.697,91

182.151,23

272.229,19

3 148.372,99 1.160.893,35

245.837,52

513.184,27

Laikotarpis

Teigiamas standartinis nuokrypis

0 100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

1 148.041,39

328.643,05

217.036,61

228.927,95

2 219.162,52 1.080.062,55

471.048,92

584.190,42

3 324.451,23 3.549.550,52

1.022.348,63

1.615.795,63

Laikotarpis

Neigiamas standartinis nuokrypis

0 100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

1 80.070,69

36.766,71

52.445,75

52.502,37

2 64.113,16

13.517,91

27.505,57

27.564,99

3 51.335,85

4.970,09

14.425,50

14.472,27

Iš gautų duomenų matyti, jog esant palankiai ekonominei situacijai ir dėl sverto naudojimo,
daugiausia uţdirbo rizikingiausias – ETF portfelis, 3,5 mln. Lt, maţiausiai – akcijų portfelis, 0,324
mln. Lt. Tačiau prastėjant situacijai finansų rinkose, didėja įvairių finansinių instrumentų variacijos
koeficientas, todėl buvo gauta, jog didţiausias nuostolis susidarė, ETF portfelio atveju -0,95 mln.,
nuostolis iš akcijų sudarė, tik 0,48 mln. Lt (ţr. 1 lent.).
Išvados
Kadangi investuojama pasyviai (perkama metų pradţioje, parduodama pabaigoje), todėl neprofesionaliam
investuotojui formuojant investicį portfelį nepatartina rinktis tokių instrumentų, kaip ateities sandoriai, ETF, dėl didelių
potencialių nuostolių. Minėtų finansinių instrumentų įtraukimas į investuotojo portfelį galimas, tačiau jų dalis bendrame
portfelyje neturėtų būti didelė.
Literatūra
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2. DNB banko internet svetainė. Prieiga per internetą: http://www.dnb.lt
3. SEB banko internet svetainė. Prieiga per internetą: http://www.SEB.lt
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FREE FUNDS INVESTMENT ALTERNATVES IN LITHUANIA
Summary
Many households in Lithuania concentrate money in stocks and bank deposits. Financial intermediaries provide
other different financial services like investing to features, forwards, ETF, life insurance services and etc. But the interest
in such financial instruments is very low. According to such data, 5 % (5 % compared to all financial assets) ratio was
chosen. Based on such assumption all assets types who are below 5 % was chosen as an alternative investment, it was:
ETF, futures, stocks. Investor status – unprofessional.
Four different financial portfolios were constructed and based on assumptions, four portfolio characteristics were
calculated: rate of return and risk level. According to the data the riskiest portfolio generated biggest rate of return, but at
the same time alternative loses were very high. The main conclusion is that, that unprofessional investor should not choose
many risky financial assets in his portfolio.
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BANKINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS IR LOJALUMO SĄSAJŲ TYRIMAS
Paslaugų sektoriaus įtaka pasaulio ekonomikai lyginant su kitais sektoriais dar visai neseniai
buvo vos matoma – ilgą laiką nuo II-ojo pasaulinio karo didţiąją sukuriamo bendrojo vidaus produkto
(toliau – BVP) dalį sudarė pramonės sektorius. Tačiau per keletą paskutinių dešimtmečių labai išaugo
paslaugų sektoriaus įtaka ir šių laikų ekonomikoje paslaugų teikimas yra pagrindinė veiklos rūšis
daugelyje išsivysčiusiųjų šalių, pvz.: ES paslaugų sektorius sukuria net 73 % BVP, kai pramonė ir
ţemės ūkis – atitinkamai tik 25 % ir 2 % BVP (Central Intelligence Agency, 2012).
Svarbią dalį paslaugų sferoje sudaro finansinės paslaugos. Tokių paslaugų išplėtojimą
iliustruoja kasdieniniai pavyzdţiai: naudojimasis bankų paslaugomis tapo gyvybiškai svarbus tiek
fiziniams, tiek juridiniams asmenims, tiek valstybės institucijoms. Didelė konkurencija ir maţėjantis
klientų skaičius bankų sektoriuje dėl gimstamumo maţėjimo, emigracijos, bedarbystės lemia vis
didesnę lojalių klientų įtaką organizacijos pelningumui ilgalaikėje perspektyvoje (Davies, F. ir kiti,
1995. Cit. pagal: Chaoprasert; Elsey, 2004). Tad nenuostabu, kad bankai, kaip ir kitos organizacijos,
stengiasi įvairiais būdais „pririšti― vartotoją. Būtent tokioje situacijoje susiduriame su nagrinėjama
problema - ilgalaikių ryšių buvimas tarp paslaugų teikėjo ir vartotojo neuţtikrina lojalumo, nes
galimai ne visi ilgalaikius ryšius su banku palaikantys klientai yra patenkinti teikiamų paslaugų
kokybe: kitaip tariant pakartotinis pirkimas (nagrinėjamu atveju – ilgalaikiai ryšiai)
negarantuoja lojalumo (Jarvis, Wilcox, 1977), kas šiuo metu traktuojama labiau kaip psichologinis
prisirišimas prie prekės ţenklo. Įvertinant kliento patirtinus rūpesčius, didelius laiko ir išėjimo kaštus
keičiant banką, ši prielaida ypač aktuali bankų sektoriuje (Kheng ir kt., 2010). Mokslinėje literatūroje
ši problema nėra plačiai aptarta. Tai taikytina ir Lietuvos bankų sektoriui. Iškeltas klausimas tapo dar
aktualesnis po paskutinių pasikeitimų sektoriuje: banko „Snoras― bankroto ir Ūkio banko veiklos
sustabdymo ir reorganizavimo. Po šių įvykių Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro
„Vilmorus― atliktos apklausos rezultatai atskleidė ypač ţemą pasitikėjimą bankais. Šioje situacijoje
bankams kaip niekad svarbu išlaikyti lojalių klientų ratą, uţtikrinantį veiklos stabilumą. Sprendţiant
iškeltą problemą, buvo nustatyti mokslinio tyrimo tikslai: 1) ištirti, ar ilgalaikius santykius su bankais
turintys klientai patenkinti paslaugų kokybe, 2) nustatyti klientų pasitenkinimo ir jų lojalumo bankui
ryšį. Straipsnyje naudojamos pagrindinės sąvokos:
Ilgalaikiai santykių (ryšių) sąvoka apibrėţiama kaip naudojimasis pagrindinio banko
paslaugomis ne maţiau kaip pastaruosius trejus metus. Trejų metų laikotarpis pasirinktas įvertinus
sektoriaus specifiką – bankų paslaugų vartotojams nėra būdingas daţnas paslaugų teikėjo keitimas.
Pagrindinis bankas – tai Lietuvoje veikiantis bankas, kurio paslaugomis naudojamasi
daţniausiai ir kurio daugiausia paslaugų naudojamasi.
Tyrimo metodologija
Siekiant ištirti ilgalaikius ryšius turinčių klientų pasitenkinimą paslaugų kokybe ir jų lojalumo
lygį, atliktas autorinis tyrimas – respondentų apklausa. Apklausai konstruoti buvo pasirinktas MiguelDavila J.A. ir kitų autorių (2010) pagal bankų sektoriaus specifiką modifikuotas SERVPERF modelis.
Šis modelis buvo pasirinktas dėl kelių prieţasčių: 1) jį pritaikius vietoj įprastesnio SERVQUAL
modelio, bus galima objektyviau išanalizuoti tyrimo rezultatus, 2) matuojant klientų pasitenkinimą
išvengiama dvigubo lūkesčių vertinimo, nes SERVPERF modelis (pradininkai Cronin ir Taylor,
1994) naudoja vieną kokybės spragų matavimo instrumento SERVQUAL dalį, kuomet vertinami tik
vartotojų atsiliepimai apie suteiktą paslaugą, eliminuojant klausimus apie lūkesčius paslaugai
apskritai. SERVPERF modelio autoriai teigia, kad tikrovę vertinantis klientas visuomet mintyse
apsvarsto savo praeities lūkesčius apie tam tikrą paslaugą. Kitaip tariant, skirtumas tarp lūkesčių ir
tikrovės (patirtos kokybės), kuriuo įvertinamas klientų pasitenkinimas pagal SERVQUAL modelį,
tampa dvigubas: pirma – ţmogaus sąmonėje vertinant patirtą kokybę, o paskui pagal šį modelį (LdV
ExPerO mokslininkų grupė, 2006).
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Remiantis Miguel-Davila J.A. ir kitų (2010) bankų paslaugoms pritaikytu SERVPERF
modeliu (toliau vadinamu HTOP), kuris apima keturias bankų paslaugų kokybę lemiančių veiksnių
dimensijas: operatyvinė, fizinė, naujų technologijų, ţmogiškųjų resursų, galime teigti, jog šiuo
modeliu objektyviau įvertinama bankų paslaugų kokybę nei SERVQUAL modeliu, nes pastarojo
išskiriami 5 paslaugų kokybės veiksniai: apčiuopiamumas, patikimumas, reagavimas, jautrumas,
empatija – savo esme apima tik fizinę ir ţmogiškąją dimensijas. Tokiu būdu lieka neįvertinta
technologinė banko paslaugų dimensija, kuri šio sektoriaus paslaugose vaidina svarbų vaidmenį.
Išvardintoms HTOP modelio keturioms paslaugų kokybės veiksnių dimensijoms apibūdinti
apklausoje buvo suformuoti penki - šeši teiginiai, kuriuos respondentai Likerto skalėje turėjo
apibūdinti nuo 1 iki 7, vertinant atitinkamai nuo „visiškai nesutinku― iki „visiškai sutinku―.
Bendras pasitenkinimas paslaugomis buvo įvertintas Likerto skalėje nuo „silpnai― iki
„puikiai― (skalė nuo 1 iki 7). Tuo tarpu, lojalumas bankui buvo įvertintas atsakant į klausimą, „ar
rekomenduotumėte savo banką patarimo prašantiems draugams ar paţįstamiems―.
Tyrimo rezultatai
Ryšiams tarp paslaugos kokybės dimensijų ir klientų pasitenkinimo ištirti buvo suformuotos
atitinkamai keturios hipotezės, bei dvi hipotezės, tikrinančios klientų pasitenkinimo ir lojalumo ryšį
bei ilgalaikių ryšių bei klientų pasitenkinimo santykį.
Apklausa vykdyta Interneto svetainėje www.manoapklausa.lt laikotarpiu 2012.12.08 –
2012.12.12 dienomis. Iš viso apklausti 131 asmenys, kurie atrinkti naudojant atsitiktinę ir sniego
gniūţtės atrankos metodus: naudotasi elektroniniu pašto (adresų šaltinis – viešųjų organizacijų
Interneto svetainės) ir socialinio tinklo pagalba. Tiriamajai auditorijai priklausė – 111 respondentų
(tikslinės populiacijos dydis ~1,5 mln., didţiausia paklaida ε = 0,1, poţymio pasireiškimo tikimybė p
= 0,5, minimalus reikiamas respondentų skaičius – 97).
Tyrimo patikimumui (apklausos klausimų suderinamumui) patikrinti buvo vertinama
koreliacija tarp gautų testo rezultatų ir hipotetinių „tikrų― rezultatų (Norušis, 2005. Cit. pagal Pukėnas
K., 2009) – Kronbacho alfa (Cronbach„s alpha) koeficientą. Tiek gauti atskirų dimensijų
suderinamumo rezultatai, tiek viso klausimyno suderinamumo rezultatai (apskaičiuotas Kronbacho
alfa koeficientas visada didesnis nei 0,7), patvirtino klausimyno patikimumą.
Analizuojant modelio suderinamumą su duomenimis, atlikta struktūrinių lygčių analizė
(toliau – SEM, angl. structural equations model), Chi kvadrato, TLI (angl. Tucker – Lewis index)
GFI (angl. goodness of fot index), CMIN-DF (chi squre/ degree of freedom ratio), RMSEA (angl. root
mean square error of approximation) (Čekanavičius V., Murauskas G.) rodiklių analizė.

1 pav. SEM struktūrinis 3 latentinių kintamųjų modelis su prieţastiniais ryšiais
(parengta autoriaus SPSS AMOS programa, remiantis Miguel-Davila J.A ir kiti, 2010)
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Visi šie rodikliai, išskyrus RMSEA, parodė prastą modelio suderinamumą su duomenimis, dėl
to modelis buvo modifikuotas, pašalinant statistiškai nereikšmingą ir silpniausią ryšį turintį
operatyvinį paslaugų kokybės veiksnį (1 pav.). Tuomet bendras modelio rodiklių rezultatas pagerėjo
(ţr. 1 pav.) ir beveik visais atvejais (išskyrus Chi kvadrato kriterijų) pasiekė rekomenduotiną normą,
tad, galime teigti, jog modelis yra suderintas su duomenimis.
Išvados
Atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, kad ilgalaikius ryšius su banku turinčio kliento pasitenkinimui didţiausią įtaką
turi fizinis kokybės veiksnys (svarbus dėl patogaus aptarnavimo skyrių ir bankomatų išsidėstymo), taip pat pasitenkinimą
reikšmingai įtakoja naujų technologijų (inovacijų svarba) ir ţmogiškasis (aptarnavimo bei asmeninio kontakto su
aptarnaujančiu personalu svarba) kokybės veiksniai.
Nustatyta, kad operatyvinis kokybės veiksnys neturi įtakos kliento pasitenkinimo lygiui: nemaţa ilgalaikius ryšius
turinčių klientų neigiamai vertina eiles aptarnavimo skyriuose ir jų darbo laiką, tai gali būti paaiškinama tuo, jog ilgalaikius
ryšius turintiems klientams svarbiau yra aptarnavimo kokybė bei dėmesys lyginant laiko trukmę laukiant aptarnavimo.
Tyrimas atskleidė, jog ilgalaikius ryšius su bankais turintys klientai yra patenkinti teikiamų paslaugų kokybe, dėl
to remiantis tyrimo rezultatais bankams rekomenduojama investuoti į ilgalaikių santykių kūrimą: nustatytas stiprus ryšys
tarp klientų pasitenkinimo ir jų lojalumo bankui. Tai įrodo, kad dėl kokybiškos paslaugos patenkinti klientai padidina savo
lojalumo lygį – psichologinį prisirišimą prie organizacijos, kurio vienas iš svarbiausių pasireiškimo būdų – banko
rekomendacija kolegoms ar draugams. Kokybiška paslauga - viena iš priemonių lojalumui stiprinti.
Daugumos iš paslaugų kokybę apibūdinančių veiksnių vertinimų vidurkis aukštas - artimas 6 balams 7 balų
Likerto skalėje, tad norint išlaikyti ilgalaikius ryšius turinčių klientų lojalumą, bankams patartina skirti dėmesį reikšmingų
kokybės elementų esamam kokybės lygio išlaikymui bei silpnųjų vietų tobulinimui.
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THE STUDY OF RELATIONS BETWEEN BANKING SERVICE QUALITY AND LOYALTY
Summary
The article studies the satisfaction on service quality and effectiveness to loyalty of the customers‘ who have long-term
relations (3 years and more) with their main bank based in Lithuania. This problem was analyzed to get an answer to the
following question: customer loyalty is not guaranteed by repeat purchasing. The research had been performed by using
model of SERVPERF supported with corresponding survey. The findings indicate that physical quality dimension has the
biggest influence to the total satisfaction which is also effected by new technologies and human factors. Otherwise, the
operative quality factor does not correlate with the total satisfaction. And the final conclusion is: a long-term relation
(repeat purchasing) usually guarantees customer loyalty.
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SWIFT SISTEMA IR JOS PANAUDOJIMAS TARPBANKINIUOSE
ATSISKAITYMUOSE
Pasaulyje yra plačiai paplitęs poţiūris, jog globalizacija, finansinės institucijos bei finansų rinkos
yra susijusios glaudţiais ryšiais, tačiau daţniausiai yra labai nedaug ţinoma apie infrastruktūrą, kuri
palaiko šią sąveiką. Ţinių apie ryšius tarp finansinių institucijų trūkumas bei galimybė panaudoti
įvairius statistinius duomenis tam, kad gauti rezultatus apie bendravimo tarp finansinių institucijų
aktyvumą skatina domėtis bei analizuoti plačiausiai tarpbankiniuose atsiskaitymuose naudojamą
SWIFT sistemą. Tikslas. Šio straipsnio tikslas yra pateikti SWIFT organizacijos ypatumus bei
išanalizuoti šios organizacijos veiklą 2007 – 2011 metais.
SWIFT sistemos veikimo teoriniai aspektai
SWIFT (angl. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - tarptautinių
tarpbankinių finansinių atsiskaitymų organizacija, kurios veikla yra saugaus, patikimo ir
standartizuoto tinklo, suteikiančio galimybę finansinėms institucijoms visame pasaulyje keistis
informacija apie finansinius sandorius, tiekimas bei prieţiūra. SWIFT veikla apima ne tik
informacijos perdavimą, bet ir perduodamų duomenų konfidencialumo bei saugumo uţtikrinimą.
(About SWIFT, 2011)
SWIFT vaidmuo yra dvejopas. Ši tarpbankinių finansinių atsiskaitymų organizacija teikia
patentuotą ryšio platformą bei produktus ir paslaugas, kurie leidţia klientams prisijungti bei keistis
finansine informacija saugiai ir patikimai. SWIFT taip pat veikia kaip katalizatorius, kuris padeda
finansinei bendruomenei bendradarbiauti, formuojant rinkos praktiką, apibrėţiant standartus bei
priimant įvairius sprendimus abejoms pusėms svarbiais klausimais (SWIFT services description,
2012). Pagrindines SWIFT teikiamas paslaugas galima būtų sugrupuoti į 4 esmines grupes (ţr. 1
lentelę). Šios paslaugos suteikia galimybę perduoti finansinius pranešimus saugiai, patikimai ir
greitai. SWIFT sistema vartotojui leidţia naudotis pasauliniu tinklu, veikiančiu pagal tarptautinius
standartus, kurie panaikina riziką, kad siunčiamas pranešimas bus prarastas, pavogtas arba sugadintas
kodavimo procese.
1 lentelė. SWIFT pranešimų rūšys
SWIFT
SWIFTNet - yra internetinė platforma skirta įvairių tipų
pranešimų perlaidai.
InterAct - suteikia galimybę
pasikeisti XML formato failais,
paruoštais pagal SWIFT MX
standartus

FileACT – paslauga,
suteikianti galimybę siųsti ir
gauti pranešimus bei failus
saugiu ir patikimu kanalu.

FIN - leidţia finansinėms institucijoms keistis
privačiais duomenimis saugiai ir patikimai.
Browse - leidţia SWIFTNet vartotojams perţiūrėti ar
parsisiųsti failus iš finansinių institucijų tinklalapių.

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis SWIFT messaging services (2008)

SWIFT veiklos analizė 2003 – 2011 metais
SWIFT priklausančių finansinių organizacijų ir šalių skaičius analizuojamu laikotarpiu nuolat
augo (ţr. 1 ir 2 pav.). Per 2003 – 2011 m. laikotarpį institucijų skaičius išaugo 34,42 proc., o šalių
skaičius – 5 proc. Daugiausiai finansinių institucijų prie SWIFT prisijungė per 2008 metus (498
institucijos), o šalių narių skaičius labiausiai išaugo per 2006 metus (trys naujos šalys). Šiuo metu
SWIFT vienija 10118 finansinių organizacijų iš 210 šalių.
SWIFT sistema perduodamų pranešimų skaičiaus analizė gali būti naudojama kaip
barometras, prognozuojant Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) šalių
bendrąjį vidaus produktą (BVP) (ţr. 3 pav).
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Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis About SWIFT, 2011
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pav. SWIFT perduodamų mokėjimų ir BVP raida
Šaltinis: SWIFT annual review (2011)

Iš pateikto grafiko matome, jog mokėjimai, vykdomi per SWIFT tinklą, kito sparčiau nei
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai priklausančių šalių BVP, tačiau pokyčiai per
analizuojamą laikotarpį yra panašūs. 2003 – 2007 metais SWIFT mokėjimų lygis buvo gana pastovus,
tačiau 2007 metų antroje pusėje pastebimas nedidelis augimas. 2008 m. bei 2009 metų pirmą ketvirtį
SWIFT mokėjimai, kaip ir EBPO šalių BVP, smarkiai krito dėl pasaulyje įsivyravusios ekonominės
krizės. Kaip matyti iš paveikslo, krizinis laikotarpis labiau paveikė šalių BVP nei SWIFT perduodamų
mokėjimų kaitą, tačiau bendra kitimo tendencija išliko panaši. Nuo 2009 m. antro ketvirčio tiek
SWIFT mokėjimai, tiek BVP, atsigaunant ekonomikai, augo iki pat 2010 metų vidurio, kada pasiektas
lygis laikėsi panašus iki 2011 metų vidurio. 2011 metų ketvirtą ketvirtį eurozona pateko į naują
pavojingą etapą, kai nerimą ėmė kelti nuostoliai bankų sektoriuje. O tai paaiškina ne tik BVP, bet ir
mokėjimų pranešimų skaičiaus sumaţėjimą.
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pav. Vidutinis perduodamų pranešimų skaičius per dieną 2003 – 2011 m.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis About SWIFT, 2011

4 paveiksle pateiktas vidutinis perduodamų pranešimų skaičius per dieną. Šis skaičius nuolat
augo (išskyrus 2009 metus, kai dėl vyravusios ekonominės krizės vidutinis perduodamų pranešimų
skaičius sumaţėjo 2,62 proc. punktais). Didţiausias augimas uţfiksuotas 2007 metais – pranešimų
skaičius išaugo 22,08 proc. Per visą analizuojamą laikotarpį pranešimų skaičius išaugo daugiau nei du
kartus.
Išvados
Pagrindines SWIFT paslaugas galima būtų sugrupuoti į 4 grupes: FIN, InterAct, FileAct, Browse. Visoms
paslaugų grupėms yra taikomos naujausios IT sistemos, kurios uţtikriną maksimalų saugumą, didelį duomenų perdavimo
greitį ir pranešimų informacijos autentiškumo apsaugą. Kiekviena iš SWIFT siūlomų paslaugų yra pripaţįstama pasauliniu
mastu ir plačiai naudojama praktikoje.
Dėl savo novatoriškumo, lankstumo, saugumo garanto, atsidavimo ir funkcionalumo SWIFT organizacija tapo
viena iš 21 amţiaus sėkmingiausių kompanijų. Išanalizavus 2003-2011 metų statistikos duomenis, matyti, kad SWIFT
organizacijos vykdomos veiklos ir teikiamų paslaugų poreikis sparčiai auga. Didėjantis suteiktų paslaugų skaičius atspindi
kompanijos sėkmingumą tarp skirtingų pasaulio ekonomikos sektorių.
Šiuo metu SWIFT jungia daugiau nei 10118 bankines organizacijas, vertybinių popierių institucijas ir verslo
klientus iš 210 šalių. Bankai naudoja SWIFT sistemą siekdami saugumo ir norėdami sumaţinti išlaidas bei riziką,
generuojant naujus pajamų srautus.
Literatūra
1. About SWIFT. Prieiga per internetą: http://www.swift.com/about_swift/index (Ţiūrėta 2013.03.12)
2. SWIFT annual report. (2011). Prieiga per internetą:
http://www.swift.com/assets/swift_com/documents/about_swift/Annual_Review_2011.pdf(Ţiūrėta 2013.03.12)
3. SWIFT messaging services.(2008). Prieiga per internetą: http://www.swift.com (Ţiūrėta 2013.03.12)
4. SWIFT services description. (2012). Prieiga per internetą:
http://www.swift.com/assets/corporates/documents/our_solution/plan_your_project_score_service_description.pdf
(Ţiūrėta 2013.03.08)
5. The benefits of using SWIFT for payments. Prieiga per internetą:
http://www.bankofbotswana.bw/index.php/content/2009103012046-swift(Ţiūrėta 2013.03.11)
SWIFT SYSTEM AND ITS USAGE IN INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION
Summary
The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) provides a network that enables
financial institutions worldwide to send and receive information about financial transactions in a secure, standardized and
reliable environment. SWIFT is one of the most popular system for interbank financial telecommunication. The usage of
services that SWIFT is providing increases every year and more and more financial institutions become members of
SWIFT. In this article short description of theoretical aspects of SWIFT and its services is given and analysis of changes in
SWIFT services during 2003 – 2011 years is done.
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LIETUVOS TREČIOS PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ PASIRINKIMO
KRITERIJAI
Nuo pensijų sistemos reformos pradţios, kuri laikoma 2003 m. sausio 1 d., kai įsigaliojo LR
Pensijų sistemos reformos įstatymas, Lietuvos pensijų sistemą sudaro trys dalys: I-oji pakopa
(valstybinis socialinis pensijų draudimas), II-oji pakopa (privačiai kaupiama valstybinio socialinio
draudimo įmokos dalies pensija), III-ioji pakopa (savanoriškas lėšų kaupimas ateičiai). Remiantis
minėtu įstatymu, jau į II pensijų pakopos schemą yra įtraukiamas privatus lėšų kaupimas, tačiau III
pakopos pensija (toliau III PP) yra kaupimas, savarankiškai mokant papildomas įmokas, ir patikiant
savo lėšas privačiam pensijų fondo valdytojui, todėl ypatingai svarbu suprasti veiksnius, turinčius
įtakos III PP fondų veiklos rezultatams. Straipsnio objektas: Lietuvos trečios pakopos pensijų fondai.
Straipsnio tikslas: apibrėţti Lietuvos III PP fondų pasirinkimo kriterijus.
Siekiant iškelto tikslo, suformuluoti straipsnio uţdaviniai:
 Remiantis įvairiais autoriais, aprašyti III PP fondus, jų privalumus ir trūkumus;
 Apibrėţti pagrindinius veiksnius, turinčius įtakos III PP fondų veiklos rezultatams;
 Pateikti rekomendacijas, kurios padėtų maksimalizuoti galimybę padidinti savo pajamas,
taupant lėšas šiuose fonduose.
Straipsnio metodai. Straipsnis parengtas sisteminės mokslinių šaltinių analizės, bei sintezės
metodais.
1. III PP fondų išskirtinumas
Autoriai Holzmann R., Hinz R. P., Dorfman M. (2008) III PP fondus apibrėţia kaip
savarankišką kiekvieno dalyvio pasirinkimą taupyti ateičiai. Égert B. (2012 m.) pabrėţia III PP fondų
naudą ir galimybes gauti didesnes pajamas sulaukus pensijinio amţiaus. Visgi, apibendrinant ir
formuojant bendrą III PP sąvoką, autorės nuomone, tiksliausiai ją apibrėţtume pasinaudodami 2007
m. LR Vertybinių popierių komisijos duomenų baze, kur yra teigiama: „Papildomas savanoriškas
pensijų kaupimas (III pakopa) – tai papildomas ilgalaikis kaupimas pensijai―. Po pensijų sistemos
reformos pradėję funkcionuoti III PP fondai susidūrė su įvairiomis nuomonėmis bei pozicijomis:
T. Gudaitis (2009) teigė, kad III PP tai kaupimas iš asmeninių santaupų, atsiţvelgiant į
individualius poreikius ir atkreipė dėmesį, kad pagrindinis valstybės uţdavinys – uţtikrinti asmenims
palankias mokesčių lengvatas ir būtent taip skatinti ilgalaikį kaupimą ateičiai.
P. Roels (2009) atkreipia dėmesį, kad kartais darbdavys, siekdamas sumaţinti mokesčius
valstybei, ne visada parodo tikrąjį darbuotojo atlyginimą, todėl atitinkamai bus skaičiuojama maţesnė
senatvės pensija, o taupant III PP fonduose, autoriaus nuomone, yra galimybė šį atitrūkimą sumaţinti.
Fox L., Palmer E. (2000) pabrėţia, kad piliečiai daţnai ignoruoja kaupimą III PP fonduose
vien dėl to, kad nenori investuoti savo asmeninių lėšų. Autoriai teigia, kad didţioji dalis gyventojų
apsiriboja I – ąja ir II – ąją pensijų pakopomis.
Holzmann R., Hinz R. P., Dorfman M. (2008) teigia, kad šis taupymo senatvei finansinis
instrumentas turi keletą formų (pvz. tai gali būti asmeninės dalyvio ar darbdavio tam skiriamos lėšos).
Taupymo apimtys, taip pat gali būti laisvai pasirinktos priklausomai nuo asmeninių dalyvių santaupų
ir galimybės atidėti atitinkamą dalį lėšų. 1 lentelėje pateikiami III PP fondų privalumai ir trūkumai
susisteminus ir papildţius pateiktą medţiagą.
Darbo autorė išskirtų dar vieną taupymo šiuose fonduose privalumą – tai tarsi susipaţinimas
„pradţiamokslis― investavimo srityje. Galime pasirinkti investavimo strategiją, keisti fondus, tuo
pačiu patys tiesiogiai nedalyvaudami fondo valdyme. Kita vertus, reikėtų nuolatos stebėti fondo
veiklos rezultatus ir atitinkamai reaguoti į besikeičiančią situaciją rinkoje.
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1 lentelė. Savanoriško pensijinio kaupimo pagrindiniai aspektai
Privalumai
Galimybė pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio
lengvata.
Galimybė pasirinkti įmokų mokėjimo būdą: periodinės /
neperiodinės sumos
Darbdaviui suteikiama galimybė mokėti įmokas uţ
samdomą darbuotoją bei pasinaudoti mokesčių
lengvatomis.
Įvertinus fondų praeities rezultatus ir atsiţvelgiant į
investavimo strategijas, galima prognozuoti ateities
perspektyvas.

Trūkumai
Tik išlaikius lėšas ilgiau negu 5 metus ir iki „Sodros―
nustatyto pensijinio amţiaus likus ilgesniam nei penkerių
metų terminui.
Įmokai taikomi mokesčiai, paprastai, priklausantys nuo
investuojamos sumos.
Daţnai susiduriama su darbuotojų pasipriešinimu dalį jo
uţdirbamų pajamų automatiškai nukreipti į III PP kaupimo
fondus.
Prisiimama investavimo rizika. III PP fondai negarantuoja
atitinkamos grąţos. Yra galimybė gauti maţiau nei buvo
investuota.

Šaltinis: Sudaryta autorės

2. III PP fondų vertinimo kriterijai
Veiksniai, nusprendus dalyvauti III PP fondų kaupime, bei renkantis fondo valdytoją, autorės
nuomone, gali būti skirstomi į keturias pagrindines grupes (1 paveikslas).

1 pav. Veiksniai, įtakojantys III PP fondų veiklos efektyvumą
Šaltinis: sudaryta autorės

Vertinant pagrindinius veiksnius, pirmiausia, turėtų būti perţiūrėti III PP fondų veiklos
rezultatai. Bartkus A., (2007) pateikė pensijų fondų pajamingumo apskaičiavimo rodiklį. Autorius jį
apibrėţė kaip procentinį apskaitos vieneto pokytį per metus. Tai daţniausiai naudojamas ir skelbiamas
pensijų fondų rezultatus atspindinti rodiklis. Lietuvos Bankas periodiškai pateikia ataskaitas, kuriose
atsispindi visų Lietuvoje veikiančių fondų pajamingumai, todėl nesunku įvertinti, kuri bendrovė
pasiekia aukščiausius veiklos rezultatus.
Verta įvertinti, kad uţ III PP fondo valdymą bendrovės taiko tam tikrus valdymo mokesčius.
Mokesčiai maţina fondo turto vertę, todėl svarbu įvertinti jų įtaką galutiniam veiklos rezultatui.
Paprastai taikomi turto valdymo, įmokos, sėkmės ir kiti, susiję su individualiais dalyvio sprendimais,
mokesčiai. Reikėtų pabrėţti, kad taupant ilguoju laikotarpiu, didţiausią įtaką rezultatui turi turto
mokestis. Jei investuojama trumpam terminui, aktualesnis tampa įmokos mokestis.
Trečioji grupė – investavimo strategijos. Autorės Bulotaitė E., Slavickienė A. (2009) teigia,
kad daţniausiai pensijų fondų investavimo principai grindţiami dviem būdais: akcijomis pagrįsta
strategija ar obligacijomis pagrįsta strategija. Autorės akcentuoja, kad daugelis pensijų fondų
investiciniam portfeliui suformuoti mieliau renkasi akcijas, nes grindţia tuo, kad ilgalaikėje
perspektyvoje padidėjusios papildomos pajamos padengs prisiimtą riziką dėl jų kintamumo. Pagal
investavimo strategijas Lietuvos Bankas šiuo metu veikiančius III PP fondus skirsto į tris grupes:
obligacijų, mišraus investavimo ir akcijų pensijų fondus.
Vertinant III PP fondus pagal ketvirtąjį kriterijų, pirmiausia, reikėtų perţvelgti įmonės viduje
veikiančių fondų, praeities rodiklius ir atkreipti dėmesį kaip efektyviai funkcionavo į skirtingas
investavimo strategijas nukreiptos lėšos. Tuomet įvertinti kiek III PP fondų turi pasirinkta įmonė (tai
ypatingai svarbu, kadangi dalyviui suteikiama galimybė kartą per metus nemokamai keisti
investavimo strategiją fondo viduje).
Išvados
III pakopa – tai papildomas ilgalaikis kaupimas pensijai.
Sprendţiant ar kaupti lėšas, investuojant į III PP fondus, vertėtų atkreipti dėmesį į:
 Mokesčių lengvatą – galima susigrąţinti iki 15 proc. į III PP fondą sumokėtų įmokų;
 Investavimą – vidutiniškai didesnė grąţa negu indėlių ar kitų saugesnių instrumentų;
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Veiksniai, įtakojantys taupymą III PP fonduose gali būti skirstomi į keturias pagrindines grupes: fondų veiklos
pajamingumas, administravimo mokesčiai, investavimo strategijos bei fondų pasirinkimo alternatyvos.
Dalyvaujant III PP fondų kaupime rekomenduojama:
 pasirinkti investavimo strategiją, atitinkančią dalyvio amţių;
 kaupime dalyvauti ne trumpiau kaip penkerius metus;
 stebėti ir vertinti pasirinkto fondo veiklos rezultatus.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
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LITHUANIA‘S THIRD PILLAR PENSION FUNDS OPTION ASPECTS
Summary

After pension reform in Lithuania citizens have an opportunity to participate at three pillar pension system.
The object of this analysis - third pillar pension funds.
The aim of analysis was to single out the aspects of participation in third pillar funds.
The work consist of two parts. At the first part, I present various authors opinion about third pillar pension funds.
At the second part, I write about the most important aspects, which are mostly analyzed and examined by the scientists:
the yields, taxes, investing strategies, number of the funds.
Keywords: pension system, third pillar pension funds.
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KREDITO UNIJŲ SISTEMOS VEIKLOS ANALIZĖ
Straipsnyje nagrinėjama kredito unijų sistemos veikla Lietuvoje. Trumpai apţvelgiama kredito
unijų reikšmė finansų sistemoje. Analizuojami statistiniai duomenys, veiklos rodikliai. Pateikiama
veiklos rodiklių dinamika, rodanti kreditų unijų sistemos veiklos tendencijas. Aptariamos Lietuvos
banko inicijuotos priemonės kredito unijų sistemos rizikai eliminuoti.
Kredito unijos yra kredito institucijos, veikiančios kooperacijos pagrindais ir finansines
paslaugas teikiančios tik savo nariams. Kredito unijos sėkmingai uţima komercinių bankų nišą
aptarnaudamos tiek privačius ūkius, tiek maţas ir vidutines įmones. Tačiau maţmeninė
bankininkystė, kaip ir visa bankinė veikla, neatsiejama nuo rizikos veiksnio. Neįvykdţius kapitalo
pakankamumo normatyvo 2013 m. sausio mėn. atšauktos dviejų kredito unijų veiklos licencijos.
Būtina analizuoti kredito unijų veiklą. Tikslas. Išanalizuoti kredito unijų sistemos veiklą Lietuvoje.
Objektas. Kredito unijų sistema.
Uţdaviniai:
1.
Išnagrinėti kredito unijų reikšmę finansų sistemoje.
2.
Išanalizuoti veiklos rodiklių dinamiką 2012-2013 m.
3.
Įvertinti maţmeninės bankininkystės rizikos tikimybę ir priemones ją maţinti.
Tyrimo metodai: statistinių duomenų analizė, palyginamoji analizė.
Kredito unijų veiklos reikšmė Lietuvos finansų sistemoje. Kredito unijos finansinių paslaugų
sferoje atsirado vėliau negu komerciniai bankai, kai šie negalėjo arba nenorėjo dirbti su smulkiais,
maţas ir vidutines pajamas gaunančiais klientais (Preidys, 2011). Todėl kredito unijų sektoriaus
kūrimosi pradţioje buvo orientuojamasi į tai, kad šios specifinės kooperatiniais pagrindais veikiančios
kredito įstaigos, jungiančios tam tikroje vietovėje gyvenančius ar panašia veikla uţsiimančius
asmenis, visų pirma turėtų tenkinti savo narių ūkinius ir socialinius poreikius, iš vienų priimdamos
indėlius, kitiems teikdamos paskolas. Pirmosios kredito unijos steigėsi rajonų centruose. Jų nariai
buvo su ţemės ūkio veikla susiję asmenys. Paţymėtina, kad miestuose įsisteigusios kredito unijos,
pasiţyminčios ypač sparčiais augimo tempais (siūlydamos didţiausias palūkanų normas uţ
terminuotuosius indėlius rinkoje ir taikydamos įvairias rinkodaros programas), atitolo nuo klasikinio
kredito unijos apibrėţimo. Tokios kredito unijos, sparčiai besiplėsdamos ir pritraukdamos didelį narių
skaičių, praranda savitarpio pasitikėjimo principus, nors jos yra tik kooperatiniais pagrindais
veikiančios kredito įstaigos (Lietuvos bankas, 2013). Kredito unijos siekia teikti panašias paslaugas
kaip ir bankai, tačiau pagrindinė savybė, išskirianti kredito unijas iš kitų finansinių institucijų, yra
visuomenės gerovė, bendruomeniškumas ir socialinė atsakomybė (Power ir kt., 2012). Kredito unijos,
skirtingai nei pelno siekiantys bankai, pirmiausia dirba savo narių labui, todėl jos gali pasiūlyti
didesnes palūkanų normas uţ laikomas santaupas. Teikiamų paskolų palūkanų normos taip pat
didesnės, bet paskolų gavėjai sugaišta maţiau laiko ir patiria maţiau paskolų administravimo išlaidų,
palyginti su paskolomis bankuose. Be to, jei kredito unija dirba pelningai, pelnas yra paskirstomas
visiems jos nariams, o ne keliems akcininkams (Aleknavičienė, 2005). Taigi kredito unijos labiausiai
yra suinteresuotos smulkiuoju ir vidutiniu verslu. Kredito unijų sistemos veiklos statistinių duomenų
analizė. 2013 m. sausio 1 d. Lietuvos banko licenciją vykdyti veiklą turėjo 77 kredito unijos (2013 m.
sausio 24 d. Lietuvos banko valdyba atšaukė dviejų kredito unijų – Nacionalinės kredito unijos ir
kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa― – veiklos licencijas). Jos vienijo beveik 146 tūkst. narių
(ataskaitinį ketvirtį narių skaičius išaugo 4,2 tūkst., o 2012 m. – beveik 17 tūkst.). 2012 m. veiklą
pradėjo trys naujos kredito unijos (kredito unija „Panevėţio region taupomoji kasa―, LTL kredito
unija ir Verslo kredito unija). Iš šiuo metu veikiančių 75 kredito unijų 63 yra Lietuvos centrinės
kredito unijos (LCKU) narės, 12 – LCKU nepriklauso (Lietuvos bankas, 2013). Nors kredito unijos
sparčiai auga, tačiau jos sudaro nereikšmingą finansų sektoriaus dalį, nes jų turtas, 2013 m. sausio 1 d.
duomenimis, siekęs beveik 2,1 mlrd. Lt, sudarė 2,6 proc. veikiančių bankų sistemos turto (prieš metus
– 2,1 %).
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Kredito unijų sistemos veiklos rodiklių dinamika 2012-2013 m. 1 pav. pateikta kreditų unijų
sistemos turto, suteiktų paskolų ir priimtų indėlių kitimas 2012-2013 m. Kredito unijų sistemos
valdomas turtas 2013 01 01 padidėjo 26,38 proc., atitinkamai nuo 1 628,5 mln. Lt iki 2 058,1 mln. Lt.
Kredito unijų sistema 2013 01 01 buvo suteikusi paskolų uţ 1 122,9 mln. Lt, t.y. 20,29 proc. daugiau
negu 2012 01 01. Tuo pačiu 2013 01 01 laikotarpiu kredito unijos turėjo indėlių uţ 1 822 mln. Lt,
atitinkamai 29,61 proc. daugiau negu 2012 01 01.

1 pav. Kredito unijų sistemos veiklos rodiklių dinamika 2012-2013 m. (mln. Lt)
Šaltinis: Lietuvos bankas, 2013 [3]

1 lentelėje yra pateikta, kaip kito kredito unijų sistemos pajinis kapitalas, lėšos ir įsiskolinimai
Lietuvos centrinėje kredito unijoje (LCKU) 2012-2013 m. Pajinis kapitalas padidėjo 32,85 proc. nuo
177,8 mln. Lt iki 263,2 mln. Lt. Tai rodo kredito unijų sistemos plėtrą. Lėšos LCKU sumaţėjo -0,86
proc. nuo 312,9 mln. Lt iki 310,2 mln. Lt. Įsiskolinimai LCKU padidėjo 12,50 proc. nuo 47,2 mln. Lt
iki 53,1 mln. Lt.
1 lentelė. Kredito unijų sistemos veiklos rodikliai 2012-2013 m. (mln. Lt) Šaltinis: Lietuvos bankas, 2013 [3]
2012 01 01

2013 01 01

Pokytis, %

Pajinis kapitalas

177.8

236.2

32.85

Lėšos LCKU

312.9

310.2

-0.86

Įsiskolinimai LCKU

47.2

53.1

12.50

2 pav. pateikta, kaip kito kredito unijų sistemos einamųjų metų pelnas (nuostolis) 2012-2013 m.
2012 01 01 kredito unijų sistemos einamųjų metų nuostolis buvo lygus -14 mln. Lt, kuris per metus
laiko padidėjo beveik keturis kartus ir 2013 01 01 sudarė -55,1 mln. Lt. Maţmeninė bankininkystė,
kaip ir visa bankinė veikla, neatsiejama nuo rizikos veiksnio, kuris, būdamas susijęs su beveik visais
bankinės veiklos procesais, traktuotinas kaip viena svarbiausių bankinės veiklos analizės krypčių.
Įvairius bankinės rizikos pasireiškimo, matavimo, vertinimo ir valdymo aspektus nuolat tiria
akademinio sluoksnio atstovai ir bankų bei įvairių finansinių institucijų, susijusių su bankinio sektoriaus
prieţiūra, atstovai, nagrinėdami konceptualius bankinės veiklos principus arba orientuodamiesi į finansų
sektoriaus prieţiūros institucijų inicijuojamą poreikį išsamiau paţinti bankinę riziką, kaip išskirtinės
kontrolės reikalaujantį reiškinį (Cvilikas, 2012). Itin svarbu įvertinti riziką.

2 pav. Kredito unijų sistemos einamųjų metų pelno (nuostolio) dinamika 2012-2013 m. (mln. Lt) Šaltinis: Šaltinis:
Lietuvos bankas, 2013 [3]
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Siekiant uţkirsti kelią didesnių problemų atsiradimui ateityje ir sumaţinti riziką, perţiūrimi
esami reikalavimai ir taikomi nauji kredito unijų veiklos saugikliai. Jau nuo 2013 m. sausio 1 d.
įsigaliojo pakeistos Kredito unijų didţiausios paskolos sumos vienam skolininkui ir didelių paskolų
apskaičiavimo taisyklės. Pagal jų nuostatas, apskaičiuojant didţiausios paskolos sumas ir dideles
paskolas, įtraukiamos ir lėšos bankuose (išimtį taikant lėšoms, laikomoms LCKU) ir naujas
padengimo likvidţiuoju turtu rodiklis, kuris turėtų veikti kaip tam tikra saugos pagalvė (Lietuvos
bankas, 2013). Be to, nuo 2013 m. vasario 1 d. įsigaliojo papildomas didţiausios paskolos sumos
vienam skolininkui ribojimas (500 tūkst. Lt), o nuo 2013 m. balandţio 1 d. įsigalios sugrieţtintas
kapitalo pakankamumo normatyvas kredito unijoms, kurios turi didelę paskolų, suteiktų
asocijuotiesiems nariams (juridiniams asmenims) ir likvidumo normatyvas kredito unijoms, kurių
indėlių augimo tempai viršija tvarius augimo tempus.
Išvados
Nors kredito unijos sparčiai auga, tačiau jos sudaro labai maţą finansų sektoriaus dalį, nes jų turtas, 2013 m. sausio
1 d. duomenimis, siekęs beveik 2,1 mlrd. Lt, sudarė tik 2,6 proc. veikiančių bankų sistemos turto.
Kredito unijų sistemos einamųjų metų nuostolis 2013 01 01 sudarė -55,1 mln. Lt. Tai įtakojo didesnė paklausa
indėliams negu paskoloms. 2013 01 01 lyginat su 2012 01 01 kredito unijų sistema 20,29 proc. daugiau suteikė paskolų,
tačiau tuo pačiu laikotarpiu indėliai išaugo 29,61 proc. Tai rodo neefektyvią kredito unijų sistemos veiklą.
Siekiant sumaţinti kredito unijų sistemos veiklos riziką, imtasi atitinkamų priemonių: pakeistos didţiausios
paskolos sumos vienam skolininkui ir didelių paskolų apskaičiavimo taisyklės, įsigaliojo papildomas didţiausios paskolos
sumos vienam skolininkui ribojimas, sugrieţtintas kapitalo pakankamumo normatyvas.
Literatūra
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3. Lietuvos bankas (2013). Kredito unijų ir Lietuvos centrinės kredito unijos veiklos apţvalga 2012. Prieiga per internetą:
[ţiūrėta 2013 02 25] http://www.lb.lt/kredito_uniju_ir_lietuvos_centrines_kredito_unijos_veikla_2012_m
4. Power C., O‗Connor R., McCarthy O., Ward M. (2012). Credit unions and community in Ireland: Towards optimisting
the principle of social responsibility. Prieiga per internetą: [ţiūrėta 2013 02 26] http://newharmonypress.coop/wpcontent/uploads/2012/10/IJCM-Vol-6-No-1.pdf#page=10
5. Preidys G. (2011). Kredito unijų veiklos plėtros galimybės Lietuvoje. Prieiga per internetą: [ţiūrėa 2013 02 26]
http://leda.lt/Studijos_besikeiciancioje_verslo_aplinkoje_2011.pdf#page=28
THE CREDIT UNIONS OF THE SYSTEM PERFORMANCE ANALYSIS
Summary
The article analyzes the credit union system in Lithuania. A brief overview of the importance of credit unions in the
financial system. Analyzing the statistics, performance indicator.
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2008-2009 EKONOMINĖS KRIZĖS POVEIKIS LIETUVOS INDĖLIŲ RINKAI
Ištikus ekonominei krizei, tiek lūkesčiai, tiek ir padėtis pajamų, darbo, produktų, paslaugų bei
kainų atţvilgiu veikia ţmonių įsitikinimus bei elgseną. Dėl sumaţėjusių pajamų bei įspėjimų būti
atsakingesniems vartotojams, ţmonės keičia savo elgsenos modelius: jie tampa taupesni, vertina
produktus ir paslaugas kitaip, yra labiau linkę lyginti kainas (S. Urbonavičius, I. Pikturnienė, 2010).
Jau 2009 m. indėlių rinka pradėjo augti, tai iš esmės skatino išaugęs finansinio saugumo poreikis (R.
Gaudiešienė, 2011). Dėl dabartinių Euro zoną slegiančių sunkumų, ekonomikai ir ypač bankams
reikalinga parama bei ekonominio aktyvumo skatinimas. Europos Centrinis Bankas ėmėsi veiksmų
šia kryptimi: praėjusiais metais liepą bazinę euro palūkanų normą sumaţino nuo 1 iki 0,75 proc. (L.
Byla, 2012). Visgi Lietuvos ūkis kol kas atsigauna tik po truputį, o indėlių laikymas komerciniuose
bankuose ne tik, kad nebegarantuoja ir taip jiems, kaip saugiai investavimo alternatyvai būdingos
ţemos investicinės grąţos, bet dar ir verčia susimąstyti apie kitas investavimo priemones, kadangi,
įvertinus infliaciją, indėlininkai, esant tokioms maţoms palūkanų normoms, patiria dar ir nuostolį.
Straipsnio tikslas – išanalizuoti 2008 – 2009 m. ekonominės krizės poveikį Lietuvos indėlių
rinkai. Tyrimo objektas – PFI (pinigų finansinėse institucijose) laikomi indėliai Lietuvoje.
Tyrimo metodai – sisteminė mokslinės literatūros analizė, statistinių duomenų analizė,
grafinė analizė.

1 pav. Rezidentų išskyrus PFI indėliai kitose PFI metų pab. mln. Lt ir jų augimo tempai
Šaltinis: sudaryta autorės remiantis Lietuvos banko duomenimis

Prieš ekonominę krizę sparčiai augę indėliai, krizės pradţioje sumenko. Per 2008 m.
gyventojų ir įmonių indėliai sumaţėjo 485 mln. Lt. Bankų asociacijos vadovo Stasio Kropo teigimu,
gyventojai dalį lėšų atsiėmė, matyt, dėl kasdieninių poreikių, o dalį - reaguodami į ne itin aiškią
makroekonominę padėtį. Įmonių indėliai sumaţėjo, nes jos, sulėtėjus kreditavimui, veiklą finansuoja
iš savų, o ne iš skolintų pinigų. Remiantis Lietuvos bankų asociacijos duomenimis, lėšos sąskaitose
sumenko ir dėl išaugusios infliacijos (2008 m. infliacija siekė 11,1 proc.).
Visgi jau 2009 m. indėlių rinka pradėjo augti. Anot SEB banko analitikų, šis reiškinys galėtų
pasirodyti keistas tik iš pirmo ţvilgsnio. Nors nuo 2009 m. vidurio terminuotųjų indėlių palūkanų
normos dramatiškai sumaţėjo, ir ,švelniai tariant, neskatino įmonių ir gyventojų rinktis šią taupymo
formą, infliacija antrąjį 2009 m. pusmetį ir didţiąją 2010 metų dalį išliko itin ţemo lygio (2009 m.
vidutinė metinė infliacija siekė 4,2 proc., o 2010 m. – 1,2 proc.), todėl realiosios palūkanų normos
nelabai skyrėsi nuo nominaliųjų. Dar vienas aspektas – miglotos investicijų į alternatyvias finansines
priemones perspektyvos skatino rinktis saugesnį pasirinkimą - indėlius. Remiantis atlikto tyrimo
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„Lietuvos finansų anatomija‗10― duomenimis, nesaugumas dėl ateities 2009 m. buvo vienas iš
pagrindinių veiksnių, skatinusių ţmones taupyti. Absoliuti dauguma manė, kad taupyti yra svarbu: 8
iš 10 teigė tai darantys jau dabar. Stiprų poreikį saugumui parodė ne tik išaugusi taupymo svarba, bet
ir patys taupymo būdai. Prioritetas buvo skiriamas, pačioms saugiausioms taupymo priemonėms. Taip
pat tyrimo duomenys parodė, jog pasaulinė finansų krizė ir su tuo susijusios uţsienio bankų
problemos mūsų šalies bankų reputacijai neturėjo reikšmingo poveikio. Lietuvos gyventojai ir toliau
pasitikiėjo šiomis finansų institucijomis, tačiau pasikeitė jų pasitikėjimo motyvai. Pvz., anksčiau
pasitikėjimas banku buvo daugiau siejamas su jo dydţiu, o 2009 m. svarbesnis tapo banko elgesys su
klientu konkrečioje situacijoje. Kitaip tariant, gyventojai labiau išgyveno ne dėl to, ar bankas ţlugs, o
dėl to, ar bankas esant sudėtingai situacijai padės į ją patekusiam klientui.
2010 m. indėliai paaugo 10,3 proc., tačiau 2011 m., bankrutavus „Snorui―, sumaţėjo 2,3 proc.
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2011 m. pabaigoje bankuose buvo 43,2
mlrd. Lt indėlių - 2,2 mlrd. Lt, arba 5 proc. maţiau nei metų pradţioje. Eliminavus „Snoro― įtaką,
būtų fiksuojamas 10,3 proc., arba beveik 4 mlrd. Lt, metinis augimas. 2012 m. indėliai vis dar augo,
uţfiksuotas augimas siekė 9 proc. nepaisant itin ţemų palūkanų normų. V.Vasiliausko manymu,
tąkart didelės reikšmės turėjo indėlių draudimo mechanizmas: gyventojams pamačius, kad jis suveikė
tinkamai, pasitikėjimas bankų sektoriumi tik išaugo.
Pinigų pasiūlos tendencijas puikiai atspindi 6 mėnesių Vilibor. 2009 metų pradţioje Vilibor
siekė 10 proc., o šiuo metu Vilibor palūkanų normos lygis yra kritęs net iki 1,01 proc. Taip atsitiko iš
esmės dėl dviejų pagrindinių prieţasčių – krentančios euro bazinės palūkanų normos ir litų pertekliaus
Lietuvos bankų sistemoje. Ţinant šiuo metu vykdomą Europos centrinio banko pinigų politiką,
(Europos centrinio banko valdančioji taryba šių metų kovo mėn. susirinkime paliko galioti rekordiškai
ţemą 0,75 proc. bazinę palūkanų normą) nevertėtų tikėtis lito bazinės palūkanų normos kilimo, ţinant
kaip tampriai jis susietas su euru (T. Andrejauskas, 2012). ECB palaiko tokią maţą bazinę palūkanų
norma, tikėdamasis ekonominio suaktyvėjimo. Visgi nereikėtų pervertinti Euribor svarbos, ji pasak C.
Qemener Euribor-EBF direktoriaus, visapusiškai neatspindi makroekonominės situacijos. Ji tik
įgalina spręsti apie likvidumą euro rinkoje ir apie bankų pasitikėjimo lygį.
Įvertinkime realias indėlių palūkanų normas šiuo metu. Daugiausiai indėlių 2012 m. priimta 6
mėn. – 1 metų terminui. 2012 m. infliacija siekė 3,2 proc. Tai reiškia, kad ţmonės, 2012 m. pradţioje
pasirašę 6 mėn. - 1 metų trukmės terminuoto indėlio sutartį uţ 2,2 proc., iš tikrųjų gavo neigiamą
realią palūkanų normą, t. y., jų santaupos nuvertėjo 1 proc. 6 mėn. - 1 metų trukmės vidutinė indėlių
palūkanų norma šiuo metu yra apie 1,23 proc., infliacijos prognozė anot SEB banko analitikų 2013 m.
- 2,5 proc. Taigi, ţmonės toliau rinkdamiesi 6 mėn. – 1 metų trukmės terminuotus indėlius per 2013
metus praras apie 1,27 proc. savo santaupų vertės. Akivaizdu, jog rekordiškai maţos palūkanų normos
skatina net ir konservatyviuosius investuotojus rinktis ne indėlius, o kitas, nors ir rizikingesnes, bet
galimai pelningesnes investavimo priemones. Juk dauguma investuotojų investuoja tam, kad
apsaugotų savo ateitį ir kai investicijos turi potencialią grąţą (K. Gosh, 2010). K.Olšausko teigimu,
dauguma kredito unijų siūlo šalies infliacijai artimas indėlių palūkanas. Šiuo metu infliacija Lietuvoje
siekia 3–4 proc., taigi dauguma unijų nariams moka apie 3 proc. palūkanas. O bankuose palūkanų
norma uţ indėlius gerokai maţesnė. Kita alternatyva – Vyriausybės taupymo lakštai. Taip pat vis
populiaresnis tampa investavimas į įmonių obligacijas. Alternatyvas verta pasverti, ypač dabartinėje
situacijoje, kai gaunamų palūkanų skirtumas gali būti labai ţenklus. Tiek privačių investuotojų, tiek ir
kompanijų susidomėjimas tokiomis alternatyvomis Lietuvoje auga (L. Byla, 2010).
Išvados
2008 m. smukusi indėlių rinka, jau 2009 m. pradėjo augti. Indėlių augimą labiausiai sąlygojo išaugęs finansinio
saugumo poreikis, sumaţėjusi infliacija bei miglotos kitų finansinių instrumentų panaudojimo alternatyvos.
Pasaulinė finansų krizė ir su tuo susijusios uţsienio bankų problemos mūsų šalies bankų reputacijai neturėjo
reikšmingo poveikio. Lietuvos gyventojai ir toliau pasitikiėjo šiomis finansų institucijomis, tačiau pasikeitė jų pasitikėjimo
motyvai. Daugiau dėmesio pradėta kreipti į bankų ir klientų santykių kokybę.
Indėlių apimtis Lietuvoje vis dar auga, nors palūkanų normos ir nebepadengia pinigų nuvertėjimo dėl infliacijos.
Tokia situacija indikuoja, kad finansinio saugumo poreikis, maţinamas taupant, dar nėra visiškai patenkintas.
Maţas indėlių, kaip investicinės priemonės, pelningumas skatina gyventojus ieškoti kitų, kad ir pasiţyminčių
didesne rizika, bet galimai pelningesnių investicinių produktų.
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1.

IMPACT OF 2008 – 2009 ECONOMIC CRISIS TO THE DEPOSITS MARKET IN LITHUANIA
Summary
In the face of economic crisis, the majority of consumers have to change their habits and consumptional patterns.
When future prospects become nebulous, the need to save money for a rainy day becomes quite frequent. An example of
Lithuania, factually, is a convincible case how the financial uncertainty leads to cutting the expences. Although the
deposits after a long - term growth collapsed in 2008, lithuanians‗ deposts started to grow already in 2009. There is still a
tendency of deposits growth in Lithuania despite the notably low interest rates which do not even cover the loss due to
infliation. However, it should be mentioned that there migh be seen a proliferation of handling other more beneficial means
of investment in Lithuania.
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EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIŲ BANKŲ SEKTORIAUS KAPITALO
FORMAVIMO TEORINIAI IR PRAKTINIAI ASPEKTAI
Temos aktualumas. Pasaulinė ekonominė krizė, prasidėjusi 2008 metais, stipriai paveikė
daugelio šalių finansinio sektoriaus stabilumą. Ji išryškino prieš tai nereikšmingomis laikytas pasaulio
valstybių viešųjų finansų bei bankų sektoriaus problemas. Ekonominės recesijos metu maţėjant
bendrojo vidaus produkto augimui, didėjant nedarbui, įmonėms dirbant nuostolingai, stipriai maţėjo
bankų sektoriaus skolininkų kreditingumas – daugelis įmonių buvo nebepajėgios vykdyti savo
kreditorinius įsipareigojimus. Sprogus nekilnojamo turto „burbului―, krito dar visai neseniai vertingu
uţstatu laikyto nekilnojamo turto vertė. Dėl minėtų veiksnių bankų nuostoliams padengti nebepakako
kapitalo. Valstybės buvo priverstos gelbėti strategiškai svarbius bankus kapitalo injekcijomis, tokiu
būdu didinat viešojo sektoriaus skolą. Viena iš pagrindinių bankų griūties prieţasčių – skolinimas,
neadekvačiai vertinant kredito riziką ekonominio pakilimo metu. Bankų sektoriaus svarba pasaulio
ekonomikai parodo finansinio sektoriaus prieţiūros bei kredito įstaigų prisiimamos rizikos
centralizuoto reguliavimo aktualumą. Dėl šios prieţasties yra svarbu išanalizuoti Europos Sąjungos
[ES] šalių bankų sektoriaus kapitalo reikalavimus, jų formavimo metodologiją bei struktūrą.
Tyrimo objektas – Europos Sąjungos šalių bankų sektorius. Tyrimo tikslas – išanalizuoti
Europos Sąjungos šalių bankų kapitalo pakankamumo reikalavimus.
Tyrimo uţdaviniai: išanalizuoti bankų sektoriaus kapitalo formavimo prieţastis teoriniu
poţiūriu; atlikti Europos Sąjungos šalių bankų sektoriaus kapitalo pakankamumo rodiklių lyginamąją
analizę; atlikti Europos Sąjungos šalių bankų sektoriaus kapitalo reikalavimų struktūros analizę.
Tyrimo metodai - mokslinės literatūros duomenų analizė, statistinių duomenų lyginamoji
analizė.
Bankų prieţiūros Europos Sąjungos šalyse teoriniai aspektai
Ekonominė krizė, ES prasidėjusi 2008 metais, atgaivino mokslininkų susidomėjimą bankų
krizių efektu šalių ekonomikai. Šią problemą analizavo Castro (2013), Reinhart ir Rogoff (2013),
Liang ir Ching (2013), Fiordelisi ir Ibanez (2011), Ruthenberg ir Landskroner (2008), Momota ir
Maeda (2004). Daugiausia problemų ES finansinio sektoriaus stabilumui keliančios valstybės
neišvengė ir sarkastiško mokslininkų poţiūrio. Portugalija, Airija, Italija, Graikija, Ispanija kartu
mokslo darbuose bei jų pavadinimuose neretai yra įvardinamos kaip PIIGS (angl. pigs – kiaulės) arba
GIPSI (angl. gypsy – čigonas).
Anot Castro (2013), prieš analizuojant bankų krizių įtaka ekonomikai, visų pirma reikėtų ištirti
pagrindinės rizikos, su kuria susiduria bankai, t.y. kredito rizikos prieţastis. Prieš kylant bankų krizei,
bankai susiduria su likvidumo arba netgi mokumo problemomis, kurias sukelia gerokai padidėjusi
blogų paskolų dalis bankų balansuose. Šiai savo ruoţtu didelę įtaką daro makroekonominiai veiksniai,
tokie kaip bendrojo vidaus produkto augimo lėtėjimas, vertybinių popierių birţų indeksų vertės
maţėjimas, maţėjančios kainos nekilnojamo turto rinkoje. Kredito rizika, su kuria susiduria bankai
taip pat didėja augant šalies nedarbo lygiui, palūkanų normai ir išduodamam kreditui (Castro, 2013).
Grįţtant prie bankų krizių įtakos valstybių ekonomikai, verta paminėti jų padarinius viešiesiems
finansams. Pasak Reinhart ir Rogoff (2013), per 3 metus nuo šalies bankų krizės pradţios, valstybės
skola padidėja vidutiniškai 86 p.p. nuo pradinės reikšmės. Be jokios abejonės, toks viešojo sektoriaus
įsiskolinimo padidėjimas yra didelė našta valstybei, ypatingai ateities kartoms: jos turės ne tik grąţinti
išaugusias skolas, bet ir padengti skolos aptarnavimo kaštus, kurie padidėja proporcingai valstybės
skolos sumos bei su ja susijusio valstybės kredito rizikos didėjimui. Uţsienio autorių Reinhart ir
Rogoff (2013) atliktas tyrimas parodo, jog šalys kur kas lengviau išvengia valstybės nemokumo
pasikartojančios aukštos infliacijos atveju nei pasikartojančių bankų krizių atveju.
Pasak Liang ir Ching (2013), Fiordelisi ir Ibanez (2011), per pastaruosius du dešimtmečius
Europos bankų rinka judėjo didesnės integracijos link. Tam įtakos turėjo technologinė paţanga ir
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rinkos reguliavimo lygio maţėjimas. Taigi, nuolatos didėjo konkurencija bankinių paslaugų rinkoje.
Bankų veiklos efektyvumas tapo vienu iš svarbiausių klausimų šių finansinių institucijų valdyme, kas
lėmė glaudesnį bankų bendradarbiavimą. Be to, padidėjus konkurencijai, siekiant uţdirbti
pageidaujamą pelno normą, bankai neretai veikdavo vadovaudamiesi ganėtinai rizikingomis
strategijomis. Nepakankamas finansų sektoriaus veiklos stabilumo uţtikrinimas pasireiškė
ekonominio nuosmukio metu, kuomet daugelis išsivysčiusių šalių patyrė rimtų finansų sistemos
krizių, susijusių su bankų mokumu. Europos Sąjungoje, ypatingai euro zonoje, ši problema išlieka itin
opi ir šiandien. Tai įrodo Airijos, Ispanijos bei Kipro bankų krizės.
Banko turtą savo ruoţtu sudaro rizikingi ir nerizikingi aktyvai. Mokumo reikalavimai
įpareigoja banką turėti nustatytą kiekį nerizikingų aktyvų, siekiant sumaţinti banko nemokumo
tikimybę ir apsaugoti banko indėlininkų interesus. Tuo tikslu, 1988 metais buvo paskelbtos ―Bazelis
I‖ direktyvos, kuriomis nustatyti minimalūs kapitalo reikalavimai bankams. ―Bazelis I‖ buvo pagrįstas
visų pirma kredito rizikos valdymu. Bankų turtas klasifikuotas į penkias kategorijas pagal
rizikingumo lygį. Šių kategorijų turtas turėjo atitinkamai 0, 10, 20, 50 ir 100 proc. rizikingumo
laipsnį. Bankų kapitalas turėjo būti ne maţesnis nei 8% turto, įvertinto pagal rizikos laipsnį. Nepaisant
to, „Bazelis I― turėjo nemaţai trūkumų. Kapitalo reikalavimai buvo maţai susiję su kredito rizika, bei
visiškai nesusiję su veiklos rizika (Ruthenberg ir Landskroner, 2008). Dėl šios prieţasties, 2004
metais Bazelio bankų prieţiūros komitetas pristatė perţiūrėtą kapitalo pakankamumo reikalavimų
direktyvą „Bazelis II―. Šios direktyvos tikslas efektyviau įvertinti rizikas, su kuriomis susiduria
bankai ir tokiu būdu pagerinti bankų priimamų sprendimų kokybę bei pagerinti bankų prieţiūros
efektyvumą. Pasak Ruthenberg, Landskroner (2008), tai buvo stengiamasi pasiekti padidinant kapitalo
lygio jautrumą rizikai, ypatingą dėmesį skiriant kredito rizikai ir paskatinant rizikos valdymo kokybės
gerinimą dalyje bankų. „Bazelis II― sistema buvo pagrįsta 3 ―ramsčiais―: minimalaus kapitalo
reikalavimai; prieţiūros institucijų vaidmuo uţtikrinant kapitalo pakankamumą; rinkos disciplina.
Nepaisant aiškios paţangos, Bazelio komiteto sprendimu, šios priemonės yra nepakankamos uţtikrinti
bankų sistemos stabilumą bei apsaugoti indėlininkų interesus. Dėl šios prieţasties 2009 metais buvo
sukurta „Bazelis III― sistema, kuri turėtų būti palaipsniui įdiegta iki 2019 metų. Ši sistema nustatė
papildomus reikalavimus kapitalo kokybei bei likvidumo rizikos valdymui. Ji skiriasi nuo „Bazelis
II― savo minimalaus kapitalo reikalavimais ir jų struktūra, likvidumo reikalavimais. Taip pat buvo
patobulintas prieţiūros institucijų perţiūros procesas, įvestas platesnio spektro rizikos valdymas ir
kapitalo planavimas. Pokyčiai paveiks ir trečiąjį ramstį - didės skaidrumo reikalavimai susiję su
rizikos atskleidimu ir rinkos disciplina.
Vienas iš svarbiausių prieţiūros institucijų uţdavinių – uţtikrinti, kad bankai palaikytų
pakankamą kapitalo lygį. Dėl šios prieţasties yra aktualu išanalizuoti ES bankų kapitalo
pakankamumo rodiklius.
Europos Sąjungos šalių bankų sektoriaus kapitalo poreikio struktūros ir kapitalo
pakankamumo rodiklių lyginamoji analizė
Verta paminėti, jog ES bankinė rinka yra kreipiama kapitalo kokybės gryninimo link.
Įgyvendinus „Bazelis III― reikalavimus, nebeliks trečio lygio kapitalo, itin didelę reikšmę įgis pirmo
lygio kapitalas. Fiordelisi ir Ibanez (2011), atliktas tyrimas parodo, jog bankų veiklos efektyvumas
auga didėjant jo kapitalui. Autoriai teigia, jog banko kapitalą verta didinti ir dėl to, kad tokiu būdu yra
maţinama moralinės ţalos rizika (angl. moral hazard). Dėl minėtų prieţasčių, tolimesniam tyrimui
buvo pasirinktas ES šalių bankų pirmo lygio kapitalo ir turto, įvertinto pagal riziką (angl. risk
weighted assets – RWA) santykio rodiklis. Tyrimui atlikti pasitelkta Europos centrinio banko
duomenų bazė. Analizuoti 2011 metų duomenys. Pastebėta, jog lyginant su 2008 metais,
analizuojamas rodiklis didėjo visose ES šalyse, išskyrus Kiprą. Kapitalo lygio didėjimui įtakos turėjo
grieţtėjantys kapitalo pakankamumo reikalavimai. Be jokios abejonės, vienos šalys sparčiau didino
pirmo lygio kapitalą nei kitos. Labiausiai analizuojamu laikotarpiu padidėjo Maltos pirmo lygio
kapitalo ir pagal riziką įvertinto kapitalo santykis. Jis išaugo nuo 15,6 procentinių punktų [p.p.]. iki 52
p.p. Taip pat sparčiai didėjo ir Estijos bei Airijos rodikliai, išaugę atitinkamai 8 p.p. ir 7 p.p. Butent
šių trijų valstybių I lygio bankų kapitalo ir turto, įvertinto pagal riziką santykis ir išlieka aukščiausias
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ES (lygus atitinkamai 18 ir 17 p.p.). Maţiausias pirmo lygio kapitalo ir pagal riziką įvertinto turto
santykis fiksuotas Slovėnijoje, Portugalijoje ir Kipre, rodikliai lygūs atitinkamai 9, 9 ir 7 p.p.
Pastarosios dvi valstybės šiuo metu patiria rimtų valstybės finansų sektoriaus sunkumų. Lietuva pagal
pirmo lygio kapitalo ir turto, įvertinto pagal riziką santykį (12 p.p.), atsilieka tiek nuo Estijos (18 p.p.)
tiek nuo Latvijos (14 p.p.). Nepaisant to, Lietuvos rodiklis yra artimas ES vidurkiui.
Siekiant geriau suprasti iš kur kyla bankų kapitalo poreikis, bei kokios dedamosios labiausiai
lemia bankų kapitalo poreikį, tikslinga išanalizuoti kapitalo reikalavimų struktūrą. 1 paveiksle
pavaizduotas kapitalo poreikis bankams pagal rizikos rūšis.

1 pav. ES šalių bankų kapitalo poreikio struktūra pagal rizikos rūšį3

Visose ES šalyse didţiąją dalį kredito institucijų kapitalo poreikio sudaro kapitalo poreikiai
padengti kredito rizikai. Ši dalis ypatingai didelė Slovėnijoje, Portugalijoje ir Kipre, kur sudaro
daugiau nei 90 p.p. Maţiausiai, t.y. maţiau nei 70 p.p. kapitalo kredito rizikai padengi reikalaujama
Bulgarijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Lietuvoje analizuojamas rodiklis yra lygus 79 p.p.,
maţiausiai iš Baltijos šalių. Veiklos rizika – antra pagal jai tenkančią kapitalo poreikio dalį. Iš
paveikslo galima spręsti, jog didţiausias kapitalo poreikis veiklos rizikai ES yra Vengrijoje,
Rumunijoje ir Čekijoje – šioje šalyse rodiklis viršija 10 p.p. Tuo tarpu maţiausiai kapitalo veiklos
rizikai padengti reikia Estijoje, Airijoje, Švedijoje ir Lietuvoje (maţiau nei 7 p.p. viso kapitalo
poreikio). Analizuojant kapitalo poreikį valiutos kurso rizikai padengti, labiausiai išsiskiria Jungtinė
Karalystė (15 p.p.) ir Lietuva (14 p.p.), trečioje vietoje Danija (8 p.p.). Verta pastebėti, jog minėtose ir
kitose ne euro zonos šalyse valiutos kurso rizikai padengti reikia daugiau kapitalo nei euro zonos
šalyse.
Išvados
Atlikta mokslinės literatūros analizė parodė, jog bankų sistemai judant didesnės integracijos link, didėjo jų svarba
ekonomikai. Tačiau, bankams tampant vis labiau priklausomiems vieniems nuo kitų, augo ir sisteminės bankų krizės
rizika. Todėl prieţiūros institucijos grieţtino reikalavimus, susijusius su bankų kapitalo pakankamumu, likvidumo
valdymu, bei rinkos disciplina.
ES bankų sektoriaus stabilumo rodiklių analizė parodė, jog ES šalių bankai, ţinodami apie didėsiančius kapitalo
pakankamumo reikalavimus susijusius su „Bazelis III― sistemos įgyvendinimu, 2008 – 2011 metų laikotarpiu didino
kapitalo bazę bei jos kokybę. Didţiausias pirmo lygio kapitalas fiksuotas Maltoje, Estijoje ir Airijoje. Tuo tarpu dėl bankų
krizės poveikio santykinai maţiausiai pirmo lygio kapitalo turi Kipro, Portugalijos bei Slovėnijos kredito institucijos.
Atlikus komercinių bankų kapitalo poreikio struktūros analizę, nustatyta, jog visose šalyse bankams daugiausiai
kapitalo reikia dėl kredito rizikos. Ţymi dalis visoje reikalaujamo kapitalo tenka veiklos rizikai padengti. Ne euro zonos
bei su jomis glaudţiais ekonominiais ryšiais susijusiose šalyse fiksuota santykinai didelė kapitalo poreikio valiutos kurso
rizikai padengti, dalis.
3

Analizuojant bankines rizikas, buvo išskirtos keturios pagrindinės rizikų grupės: Kredito rizika - kapitalo reikalavimai, keliami įvertinus kredito,
bankroto, vertės sumaţėjimo (angl. dilution), įsipareigojimų įvykdymo (delivery) rizikas; Veiklos rizika - kapitalo reikalavimai, keliami įvertinus
riziką, susijusią su bankų veikla; Valiutos kurso rizika - kapitalo reikalavimai, keliami įvertinus atviros pozicijos, valiutos kurso ir vertybinių popierių
kainos rizikas.
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THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF CAPITAL FORMING IN BANKING SECTOR OF
EUROPEAN UNION
Summary

Causes and structure of capital requirements in banking sector are analysed in this paper. The research is based on
theoretical aspects of banking sector regulation as well as several practical examples. The research revealed that in a wake
of ―Bazel III‖ requirements, European banks were beefing up their capital and increasing its quality in a period of year
2008 – 2011. Credit risk constituted the biggest part of overall banking sector capital requirements ranging 91-74% in euro
zone countries and 88-58% in non euro zone countries. Meanwhile, operational risk was the second biggest factor in
majority of countries analyzed. The research revealed that foreign exchange risk affected capital requirements significantly
higher in non euro zone countries.
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EURO ĮVEDIMO LIETUVOJE PASEKMĖS
Eurų banknotai ir monetos į apyvartą išleisti 2002 m. sausio 1 d. dvylikoje Europos Sąjungos
valstybių narių. Lietuva į euro zoną įsipareigojo įstoti, kai įvykdys bendrosios valiutos įvedimo
sąlygas. 2007 m. Lietuva bandė įsivesti eurą, tačiau infliacijos tempai 0,1 proc. viršijo Mastrichto
konvergencijos infliacijos kitimo normą. Po nesėkmingo bandymo įsivesti eurą, buvo planuota į euro
zoną patekti 2014 m., tačiau vėlgi dėl didelių infliacijos tempų euro įvedimas atidėtas iki 2015 m.
Nors Lietuva, stojant į Europos sąjungą, įsipareigojo įsivesti bendrą valiutą ir diskusijos prieš eurą
negali įtakoti bendros valiutos atsisakymo, būtina nagrinėti euro įvedimo pasekmes, kurios,
analizuojant įvairius šaltinius, yra prieštaringos.
Tyrimo objektas – euro, kaip bendros valiutos, įvedimas.
Tyrimo tikslas – remiantis Estijos patirtimi išanalizuoti euro įvedimo Lietuvoje pasekmes.
Uţdaviniai:
1. Ištirti euro įvedimo sąlygas bei pasekmes šalies, įmonės ir vartotojo atţvilgiu.
2. Išanalizuoti Estijos patirtį įsivedus eurą.
3. Pateikti argumentus uţ ir prieš euro įvedimą Lietuvoje.
Tyrimo metodai: sisteminė ir palyginamoji mokslinės literatūros analizė, statistinių duomenų
analizė.
Euro įvedimo sąlygos bei pasekmės teoriniu aspektu
Europos sąjungos šalims siekiant įvykdyti įsipareigojimą įsivesti eurą privalu atitikti
Mastrichto konvergencijos kriterijus: infliacija per metus gali padidėti 1,5 proc. trijų stabiliausių ES
valstybių infliacijos vidurkio, metų biudţeto deficitas sudaryti 3 proc. BVP, valstybės skola būti
60% BVP, ilgalaikių valstybės obligacijų palūkanų norma bent vienerius metus
2 proc. trijų
stabiliausių ES valstybių palūkanų normos vidurkio (Davutis, 2012). Šalyse, kurios jau įvykdţiusios
kriterijus ir įsivedusios eurą, pastebėta tiek neigiamų, tiek teigiamų pasekmių. Bendra valiuta
eliminavo valiutų kursų neapibrėţtumą, sumaţino riziką ir tuo pačiu lėmė maţesnę realią palūkanų
normą, skatino prekybą, ekonomikos augimą. Tačiau neišvengta kainų kilimo, krizės laikotarpiu
atsirado naujų pareigų - remti bėdos ištiktas euro zonos nares į stabilumo fondą įnešant proporcinę
dalį lėšų. Euro įvedimo įtaka priklauso nuo šalies ekonominio modelio, skirtinga įtaka jaučiama
ekonomikos segmentams, tokiems kaip įmonės ar namų ūkiai.
Euro įvedimas turi įtakos visoms funkcinėms sritims įmonės vertės grandinėje nuo mokslinių
tyrimų ir plėtros iki klientų aptarnavimo (R. C. Rickards, 2003). 2002 m. pirmiesiems gamintojams ir
maţmenininkams teko konvertuoti kainas ir pajamas į eurus, perkvalifikuoti darbuotojus ir atnaujinti
informacinių komunikacijos technologijų sistemas. Tai prisidėjo prie sklandaus perėjimo nuo
nacionalinių valiutų prie euro. Tačiau atlikti tyrimai atskleidţia, kad euro įvedimas turėjo įtakos
sumaţėjusiam apskaitos informacijos tinkamumui bei suprastėjusiam vadovų darbui darbo
uţmokesčio srityje (Dimitropoulos, Asteriou, Siriopoulos, 2012). Siekiant kainų skaidrumo euro
zonoje, vadovai buvo priversti perţiūrėti savo kainodaros politiką, asortimento sprendimus, nustatyti
valiutos keitimo pasekmes vartotojų pirkimo elgsenai (Gaston-Breton, 2006). Pastebėta, kad euro
naudojimas gali sudaryti pinigų iliuzijos poveikį: eurais suvokiamos kainos atrodo maţesnės, todėl
vartotojai jaučiasi turtingesni, tai gali paskatinti juos išleisti daugiau (Anttila, 2004). Naudojant Gabor
ir Granger metodą, stebint prekės kainą išreikštą eurais dviejose šalyse, vienoje su aukštu
perskaičiavimo kursu (Ispanija), o kitoje su ţemu (Vokietija), nustatytas pinigų iliuzijos poveikio
ketinimui pirkti padidėjimas Vokietijoje, tačiau šis poveikis nebuvo pastebėtas Ispanijoje. Todėl
galima teigti, kad pirkėjai naudoja naują kainų skalę, perskaičiavus kainas aukštu kursu, tačiau
perskaičiavus ţemu, remiasi senomis kainomis. (Desment, 2002)
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Taigi euro įvedimo pasekmės konkrečiai šaliai priklauso nuo daugelio ekonominių veiksnių,
todėl prognozuojant euro įvedimo įtaką Lietuvoje remsimės panašios tiek ekonomine, tiek geografine
bei istorine prasme šalies patirtimi.
Lūkesčiai Lietuvoje remiantis Estijos patirtimi 2011 m. įsivedus eurą

Proc.

2011 m. sausio 1-ąją Estijai įsivedus eurą sulaukta prieštaringų vertinimų dėl laiko tinkamumo
tokiam ţingsniui. Tačiau daugiau kaip 70 proc. šalies eksporto keliauja į ES, paskolos daugiausia
eurais, todėl kalbos apie netinkamą laiką įsivesti eurą neatrodo pakankamai pagrįstos.
Neţymiai pasireiškusio kainų didėjimo vyriausybė negali sustabdyti. Infliacijos didėjimui
daug įtakos turėjo pasaulio rinkoje kylančios maisto ir degalų kainos, o šių prekių proporcija Estijos
prekių krepšelyje yra didesnė negu turtingose šalyse.
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1 pav. Vartotojų kainų indekso bei bruto darbo uţmokesčio kitimas 2010-2012 m.
Šaltinis: http://pub.stat.ee

Kaip matyti paveiksle teigiamą įtaką euro įvedimas padarė vidutiniam darbo uţmokesčiui.
2010 m. metinis vidutinis darbo uţmokestis siekė 788,40 EUR, o 2012 m. - 879,56 EUR per mėnesį.
Vertinant vartotojų kainų indeksą matyti, kad 2011 metais jis išaugo iki 5 %, tuo tarpu darbo
uţmokestis augo 5,4 %. Taigi, faktiškai padidėjusį vidutinį atlyginimą 2011 m. sumaţino didėjusios
prekių ir paslaugų kainos, situacija pagerėjo 2012 m. Įvedant eurą kainos perskaičiuotos gana aukštu
kursu (1 EUR = 15,6466 EEK), todėl nepasireiškė pinigų iliuzijos poveikis. Taip pat pastebimas
nedarbo sumaţėjimas, eksporto atsigavimas. Neabejotina, jog eksporto apimčių didėjimui įtaką
padarė ekonomikos atsigavimas pagrindinėse Estijos uţsienio prekybos partnerėse - Suomijoje,
Švedijoje, Vokietijoje.
Estija susilaukė ir papildomų įsipareigojimų remiant bėdos ištiktas euro zonos nares. Į
stabilumo fondą šalis iš karto turėjo įnešti apie 150 mln. EUR, dar garantuoti 1,3 mlrd. 2012 m.
Kopenhagoje nusprendus didinti Europos stabilumą mechanizmą, Estijos indėlis išaugo (nuo 1,9 iki
3,4 mlrd. EUR). Šaliai tai ne problema, ji turi rezervų, taip pat gali skolintis, nes valstybės skolos
našta yra tik 7 proc. BVP – maţiausia ES. Estija pasinaudojo paskolų su Europos investicijų fondu,
kurio pinigai labai pigūs, sutartimis, todėl valstybės skolos našta keletu procentų padidėjo (Vitas,
2011).
1 lentelė. Estijos valstybės skolos kaita 2008-2012 m.
Metai

2008

Konsoliduotoji valstybės skola, mln. EUR
Valstybės skolos dalis bendrame vidaus produkte, %

2009

2010

2011
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737,4

991,3

961,7

996,2

1723,5

4,54

7,2

6,7

6,2

10,1

Šaltinis: http://pub.stat.ee

Euro įsivedimas turėjo teigiamas pasekmes Estijos ekonomikai – paskatino šalies ekonomikos
augimą, sumaţino nedarbą bei padidino eksportą, o kainų lygio stabilumas po euro įvedimo net
pranoko lūkesčius, kadangi valiutos pakeitimas nesukėlė lauktų didelių infliacijos pokyčių.
Neabejotina, jog prisijungimas prie euro zonos padidino Estijos tarptautinį patikimumą. Taigi tai
geras pavyzdys Lietuvai ir Latvijai, ateityje planuojančioms įsilieti į monetarinę sąjungą.
Įvertinus tiek teorinius, tiek konkrečios šalies pavyzdţius įsivedant eurą Lietuvoje, išnyks
valiutos devalvavimo ir valiutos keitimo sąnaudos, tačiau bus patirtos tiesioginės valiutos keitimo į
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eurą, lietuviškų litų išėmimo iš apyvartos ir euro įvedimo, apskaitos pakeitimo ir apskaitos aparatų
perprogramavimo išlaidos, taip pat kainuos kainų perskaičiavimas iš litų į eurus. Galima tikėtis
keliasdešimties milijonų litų išlaidų. Taip pat Lietuva turės prisidėti prie Europos stabilumo
mechanizmo (ESM), tačiau iš to galima ir uţdirbti, jeigu paskolintas lėšas su palūkanomis sunkumus
patiriančios šalys narės grąţins. Tikėtina, jog Lietuvos įnašai bus kiek didesni nei Estijos. Lietuvos
išankstinė įmoka stojant į euro zoną sudarytų apie 216 mln. EUR (746 mln. Lt) (Davutis. 2012).
Tikėtinas prekių ir paslaugų kainų kilimas pradinėje stadijoje. Prielaida prekių ir paslaugų padidėjimui
būtų ta, kad verslininkai ir produkcijos tiekėjai gali stengtis suapvalinti kainas savo naudai. Visgi,
Lietuvos įvaizdţio puoselėjimas, valiutos devalvavimo ir valiutos keitimo sąnaudų išnykimas yra
pakankamai svarbios prieţastis įsivesti eurą.
Išvados
Įsivedus eurą Lietuvos, kaip ir Estijos, prestiţas išaugtų, tačiau ţenklios finansinės verslo ir gyventojų naudos
nėra tikimasi, nes litas yra fiksuotas euro atţvilgiu. Gyventojai sutaupytų valiutos keitimo išlaidas, bet valstybė pati turėtų
padengti perėjimo nuo lito prie euro išlaidas, skirti lėšų Europos stabilumo mechanizmui. Papildomos išlaidos Lietuvai yra
didesnė našta nei Estijai, nes Lietuva neturi sukauptų rezervų, jos valstybės skola ţenkliai didesnė.
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OUTCOME OF THE EURO INTRODUCTION IN LITHUANIA
Summary

Countries that joined the EU committed itself to adopt the euro. The changeover results in the euro area countries
is controversial. The euro had not the same effect on different economic model countries and their economy segments.
Countries faced the euro crisis debt burden, business had to change business strategies, pricing policies, users faced with
the money illusion effect. In order to properly assess the potential implications of the euro Lithuania should be based on
both economically and historically similar country experiences. Therefore, this paper analyzes the experience of Estonia
adoption of the euro. The article study the subject - the euro as a common currency adoption.
This article aims - to analyze the implications of the euro in Lithuania based on Estonia experience.
The research methods used ar work – systematic scientific literature and statistical data analysis.
Keywords:changeover, money illusion effect, adoption of the euro.
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KREDITO REITINGO IR OBLIGACIJOS PELNINGUMO
PRIKLAUSOMYBĖS RYŠYS
Kredito reitingų agentūros (toliau KRA) ir jų reitingai vaidina svarbų vaidmenį šiandienos
finansų rinkose, kadangi jais naudojasi dauguma investuotojų: daţnai ir nepatyrę, maţai turintys
informacijos apie sudėtingus finansinius instrumentus, priimdami investavimo sprendimus, be to, jie
veikia kaip labai patikimas indikatorius. Tačiau KRA vaidmuo pamaţu maţėja, ypač po krizinio
laikotarpio, kuomet jos nepakankamai gerai įvertino kai kurių bankų situaciją ir daţnai maţino net ir
stabiliausių valstybių JAV, Japonijos reitingus. Todėl iškyla klausimas, ar KRA vis dar yra patikimas
informacijos šaltinis, gebantis gerai įvertinti šalies ekonominę padėtį. Būtent šio darbo tikslas ir yra
įvertinti kaip pasikeitė KRA įtaka iš investuotojų pusės ir ar tai išlieka vis dar patikima institucija,
aprūpinanti patikima informacija, ar vis tik investuotojai renkasi kitus metodus ir įrankius. Straipsniui
keliami tokie uţdaviniai: išanalizuoti teorinius kredito reitingų aspektus; apţvelgti KRA veiksmus
kriziniu ir pokriziniu laikotarpiu; įvertinti prieţastis, lėmusias KRA įtakos sumaţėjimą; pateikti
įrankius, kurie investuotojams tampa patikimesni, priimant investavimo sprendimus.
Kredito reitingų teoriniai aspektai
Kredito reitingas yra suskirstytas į tam tikrus lygius, iš kurių AAA reitingas traktuojamas kaip
pats aukščiausias, o D reitingas rodo, jog yra maţa tikimybė atgauti investicijas. Anot Afonso,
Gomes ir Rother (2007) kredito reitingas – šalies gebėjimo ir noro grąţinti skolas ir palūkanas sutartu
laiku įvertinimas. Jie mano, kad kredito retingas pirmiausia yra svarbus tuo, nes jis yra pagrindinis
veiksnys, lemiantis palūkanų normas, o tuo pačiu ir skolinimosi kaštų išaugimą. KRA naudoja savo
nuomonę ir patirtį, įvairius kiekybinius ir kokybinius metodus, norėdami įvertinti šalies reitingą.
Haque (1998) tyrimai rodo, jog ekonominiai kintamieji, kaip BVP, biudţeto deficitas, skola, gali
paaiškinti didelę dalį šalies kreditingumo variacijos: jis išsiaiškino, jog ekonominiai kintamieji turi
didesnę įtaką šalies reitingui nei politiniai. Cantor ir Packer (1996) savo tyrime panaudoję regresinę
analizę atskleidė 6 kritinius veiksnius, kaip infliacija, BVP augimas, valstybės skola ir kt., kurie daro
įtaką kredito reitingui ir paaiškina daugiau nei 90 % kredito reitingo variacijos. Afonso (2007) savo
tyrime analizuodami šalis iš ES išskiria, jog šalies buvimo Eurozonoje statusas taip pat prisideda prie
kredito reitingo. Dauguma autorių pabrėţia 3 faktorius, labiausiai lemiančius kredito reitingą: pajamas
ar BVP, tenkančias 1 asmeniui, skolos dydį bei BVP augimą.
Tyrimo metodai
Atliekant tyrimą remtasi teoriniais tyrimais apie kredito reitingo ir obligacijos pelningumo
atvirkštinę priklausomybę bei reitingų pokyčių įtaką skolinimosi kainai. Pasak Gande ir Parsley
(2005), kai tik šalies kredito reitingas sumaţinamas, tai turi didelę įtaką obligacijų pelningumo
augimui. Didėjantis skirtumas tarp šalių obligacijų rodo, jog didėja tos šalies bankroto rizika, o kartu
parodo ir silpnėjančią ekonomiką. Cantor ir Packer (1996) įvertino, jog kredito reitingų skirtumai 1
lygiu gali lemti apie 25 % skirtumą tarp pelningumų. Anot Kaminsky ir Schmukler (2002), reitingo
sumaţinimas 1 lygiu gali lemti 2 proc. punktų išaugimą. Tikslui pasiekti ir atsakyti į klausimą,
naudotasi euro zonos ir JAV 10 metų obligacijų pelningumo istorine statistika, S&P kredito reitingų
pokyčiais, OECD ataskaitų duomenimis, taip pat naudota regresinė analizė, skirta įvertinti ryšio
stiprumą tarp kredito reitingo bei obligacijos pelningumo.
Tyrimo rezultatai
Analizuojant Europos ir kt. valstybių kredito reitingų pokyčių ir obligacijų pelningumo ryšį,
pastebimos dviprasmiškos tendencijos. Įsibėgėjus pasaulinei ekonominei krizei bei Eurozonos skolų
krizei, kuomet KRA pradėjo maţinti daugumos probleminių šalių reitingus dėl tolimesnio
ekonomikos neapibrėţtumo, daugumos šalių obligacijų pelningumas staigiai išaugdavo, kas
atspindėdavo neigiamą rinkos reakciją šių valstybių atţvilgiu. Reitingo maţinimas iš esmės rodo, jog
tos šalies ekonomika susiduria su tam tikrais sunkumais ir tikimybė grąţinti skolas maţėja. Todėl
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norėdami paskolinti šioms šalims (ypatingai probleminėms šalims, kaip PIIGS), investuotojai pradėjo
prašyti ţymiai didesnių rizikos priedų, ir kai kurių šalių pelningumai skyrėsi netgi kartais. Tokia
reakcija buvo visiškai suprantama: reitingo sumaţinimas lemia skolinimosi kainos augimą, o tai
patvirtina ir Eurozonos šalims nubrėţta regresinė kreivė tarp obligacijos pelningumo bei kredito
reitingo, o determinacijos koeficientas siekia net 0,88239, kas rodo, jog egzistuoja stiprus ryšys tarp
šių kintamųjų, o kredito reitingas paaiškina 88 % obligacijos pelningumo. Tačiau daţnai palūkanų
normų augimą lemdavo ir ne tik reitingo sumaţinimas, tačiau ir blogėjančios pasaulio ekonomikos
perspektyvos kaip JAV, Kinijos augimo bei vis gilėjanti Eurozonos skolų krizė. Jei paţvelgtume į tą
laikotarpį, kuomet pasaulio ekonomika stabilizavosi ir pradėjo augti ir kai KRA vis tiek maţino kai
kurių šalių reitingus, tuomet rinka elgėsi priešingai nei kad prieškriziniu laikotarpiu: rinkos maţiau
dėmesio kreipdavo į reitingų pokyčius, o skolinimosi kaina, atvirkščiai nei kad prieš krizę, pradėdavo
maţėti.

2 pav. Obligacijų pelningumų kitimas priklausomai nuo kredito reitingo pokyčio

Jei skolinimosi kaina maţėtų tik stabilesnėse valstybėse, todėl būtų galima teigti, jog
investuotojai buvo linkę nukreipti savo investicijas į stabilesnes šalis (t.y., tiesiog ieškojo saugaus
investicijų varianto) dėl ko ir maţėjo obligacijų pelningumas. Tai galima paaiškinti atvirkštiniu
obligacijos kainos ir pelningumo ryšiu: jei tos šalies obligacija tampa paklausia, tuomet obligacijos
kaina auga, o šalis neprivalo mokėti didelių palūkanų, todėl obligacijos pelningumas maţėja, tokiu
būdu valstybė turi galimybę pigiai skolintis lėšas (kaip Vokietija, Prancūzija, Nyderlandai). Tačiau,
jei paţvelgtume į probleminių šalių reitingų ir obligacijų pelningumų ryšį, čia taip pat pastebima tokia
pati tendencija kaip ir su stabliomis šalimis: t.y., po reitingo sumaţinimo, obligacijos pelningumas
buvo linkęs irgi maţėti.
Tai rodo, jog rinka iš esmės pakeitė savo nuomonę ir pradėjo veikti visiškai kitaip, maţiau
dėmesio kreipdama į reitingų pokyčius, kurie rodė prastėjančią šalies ekonominę būklę. Tai paaiškinti
galima dėl keletos prieţasčių. Visų pirma, KRA pervertino šalių reitingus, jų patikimumą, ekonominę
situaciją ir pan. Anot OECD (2013), rinkoje vyravo ilgo laikotarpio perdėtas optimizmas, kurio metu
skolinimosi palūkanų normos (rizikos premija) daţnai būdavo neįprastai maţa ir nepagrįsta rizikos
atţvilgiu, tačiau tikrovėje iš esmės tos rizikos jau kaupėsi gana ilgą laiką, augo. Pvz, periferinės šalys
kaip pietų Europos, skolas ir dabartines problemas susikūrė per tą perdėto optimizmo laikotarpį 20032007 m.: Graikija, Portugalija jau nuo 1995 m. kasmet visada turėdavo deficitnį biudţetą, tuo tarpu
kai kitos valstybės turėdavo subalansuotą biudţetą, Portugalija nuo euro sukūrimo kasmet turėjo
vidutinį vos 1,1 % BVP augimą, tačiau jos atitinkamai turėjo pakankamai aukštus reitingus A ir AA, o
skolinimosi kaina buvo identiška kaip Vokietijos, Prancūzijos. Ispanija 2003-2010 m. periodu turėjo
aukščiausią AAA reitingą, tačiau ji visada turėjo nemaţai problemų su dideliu nedarbu bei silpnu
ekonomikos augimu. Tai leidţia daryti prielaidą, kad kredito reitingai daţnu atveju tikrai
neatspindėdavo realios šalių padėties. Antra, panašu, jog KRA naudojama informacija negali gerai
atspindėti ekonominės padėties, ir vargu ar pateikia investuotojams naujos, neţinomos informacijos.
T.y., jei KRA naudoja visą ekonominę informaciją, todėl jos turėtų padėti numatyti krizes (ar bent jau
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teigti, jog artėja krizė). Todėl kredito reitingas kaip indikatorius turėtų padėti atspindėti visą
informaciją. Tačiau, kaip paskutinė krizė parodė, KRA ne tik kad nesugebėjo numatyti krizės, tačiau
net ir nepateikė jokių apraiškų, uţuominų, kurios galėtų bent kiek leisti suprasti, jog artėja krizės
banga. Pvz, „Lehman Brother― ir „AIG― bankai prieš bankrutavimą turėjo aukštus AA ir AAA kredito
reitingus, tačiau susidūrė su rimtomis problemomis, kurios „Lehman Brother― privertė netgi
bankrutuoti, o AIG prireikė valstybės finansinės pagalbos. Todėl galima daryti prielaidą, jog KRA
naudoja tokią pačią informaciją, kuri investuotojams ir taip yra prieinama viešai rinkoje, todėl KRA
galia ir įtaka gali pamaţu blėsti, nes jų reitingai maţai atspindi tos šalies ekonominę būklę, be to, iš
esmės atspindi tai, ką investuotojas ir pats gali numatyti, analizuodamas viešus makroekonominius
indikatorius. Trečia, investuotojai šiuo metu daţniau atkreipia dėmesį į pasaulio ekonominę situaciją,
Eurozonos vadovų veiksmus, kiek jie ryţtingi yra spręsti susidariusias problemas. Pvz, JAV, kaip
stipriausios ir stabiliausios pasaulio ekonomikos, kredito reitingas buvo sumaţintas vienu lygiu iki
AA, tačiau tai maţai paveikė jos skolinimosi kainą. Investuotojai daugiau linkę pasitikėti FED
vykdoma pinigų skatinimo programa ir maţomis bazinėmis palūkanos, kurios tikrai duoda naudos ir
pastebimas gana spartus ekonomikos atsigavimas. Panašios tendencijos pastebimos ir Eurozonoje: JK,
Prancūzijos reitingai sumaţinti, tačiau dėl gerėjančios pasaulio ekonomikos ir būklės, palūkanų
normos priešingai – linkę netgi maţėti. Čia kaip ir JAV, investuotojai daţnai atkreipia dėmesį ne į
kredito reingo pakeitimus, tačiau į pasaulio ekonominę situaciją, ES vadovų veiksmus. Pvz, ECB
pradėjus vykdyti LTRO operacijas bei įsteigus OMT mechanizmą, investuotojai tai priėmė kaip ES
vadovų ryţtą spręsti problemas, o tai labiau padidino investuotojų saugumą bei pasitikėjimą regionu,
ir tai atsvėrė kredito reitingų maţinimus, kurie esminės įtakos nepadarė.
Išvados
Šioje pasaulio ekonomikos stadijoje galima daryti prielaidą, jog investuotojai vis maţiau pasitiki KRA ir maţiau
kreipia dėmesio į jų reitingų pakeitimus, o labiau atsiţvelgia į makroekonominę pasaulio situaciją, konkrečius veiksmus,
CB politiką, ryţtą spręsti susidariusias problemas. Tačiau vis tik tenka pripaţinti, jog KRA vaidmuo šiuo metu yra vis dar
gana svarbus ir jų nuomonė, reitingų pakeitimai daro įtaką visai finansų sistemai, rinkai ir investuotojų sprendimams. Kita
vertus, daţnai keliamas klausimas, ką tiksliai KRA įvertina ir kiek jie yra tikslūs, sugebantys nuspėti esamus pavojus, vis
dar išlieka gana diskutuotinas.
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THE DEPENDENCE LINK BETWEEN THE CREDIT RATINGS AND BOND OF PROFITABILITY
Summary
Today Credit ratings are very important indicators in our finance system and allows to accept good investments
decisions. However, it seems that CRAs are loosing their trustworthiness among investors. The aim of this article is to
evaluate how the influence of the CRAs on market has changed over pre-crisis and post-crisis time, and do the CRAs and
their information are still important to investors. In order to answer this question we use sovereign long term 10 year bonds
yield statistics, credit ratings changes. The main finding is that before crises credit ratings had been overvalued and
majority of countries had the highest credit ratings, beside, investors tend not to pay attention to CRAs chanages and trust
to other indicators like FED, ECB policy, LTRO, OMT mechanism, etc.
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Graţina Anckaitienė
Kauno technologijos universitetas

KŪRYBINIŲ MOKYMO METODŲ TAIKYMAS STUDIJŲ PROCESE
Mokymosi, mokymo bei kūrybiškumo problematika studijų procese šiuolaikinėje ţinių
visuomenėje yra itin aktuali. Neatsitiktinai tai yra ţiniasklaidos, mokslinių diskusijų ir mokslo
populiarinimo bei norminių Europos Tarybos, Lietuvos Vyriausybės bei Švietimo ir mokslo
ministerijos aktų objektas. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro iniciatyva (2010-2011m.)
sukurtoje siektinoje ateities vizijoje „Mokslioji Lietuva 2030― nurodoma, kad „artimiausiais
dešimtmečiais Lietuvoje formuosis mokslioji visuomenė. Ši visuomenė pasiţymi nuolatiniu, visą
gyvenimą trunkančiu mokymusi, kūrybiškumu, mokslo ţinių bei metodų taikymu kuriant naujoves.
Kūrybiškumas, iniciatyvumas ir verţlumas taps būtinos moksliosios visuomenės narių
savybėmis― (Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras [MOSTA], 2011). Pastaruoju metu vis
plačiau kalbama apie kūrybišką mokymą darţeliuose, bendrojo lavinimo mokyklose bei
universitetuose. Ši tema plačiai nagrinėjama Lietuvos mokslininkų darbuose. Kūrybiškumo
samprata mokymo procese analizavo Almonaitienė (2012); dėstytojų ir studentų poţiūrį į įvairius
mokymosi metodus – Šedţiuvienė, Vveinhardt (2011), Vismantienė (2009), Vaicekauskienė (2009),
Šumskaitė (2011); mokymosi stilių ir metodų dermę – Čiburienė, Guščinskienė (2012). Tačiau
galime pastebėti, kad Lietuvos mokslininkai dar nepakankamai ištyrę pačių kūrybinių metodų
taikymo universitetinėse studijose galimybes. Todėl straipsnyje keliamas probleminis klausimas:
kokios yra kūrybinių metodų taikymo galimybės universitetinių studijų procese.
Darbo tikslas: nustatyti kūrybinių metodų raišką KTU EVF Ţmonių išteklių programos studijų
procese.
Uţdaviniai:
1. Apibrėţti kūrybiškumo sampratą.
2. Aptarti kūrybinius metodus mokymo metodų įvairovės kontekste.
3. Ištirti kūrybinių mokymo metodų taikymą KTU EVF Ţmonių išteklių programoje.
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, palyginamoji analizė, dokumentų analizės
metodas.
Kūrybiškumo samprata
Mokslinėse diskusijose kūrybiškumas analizuojamas iš dviejų perspektyvų. Pirmuoju atveju
akcentuojama bendroji kūrybiškumo samprata. Kūrybiškumas – tai kaip esi truputi kitoks, kai vienu
ţingsneliu esi kaţkur priekyje (Vismantienė, 2009). Bendrąją kūrybiškumo (kūrybingumo) sąvoką
dauguma mokslininkų apibrėţia kaip kaţko naujo ir originalaus bei išskirtinio sukūrimą ir „supranta
šį reiškinį kaip būdingą pačioms įvairiausioms veiklos sritims― (Almonaitienė, 2012, 7p.). Taip yra
išreiškiamas antrasis, siauresnis poţiūris į kūrybiškumą, kaip konkrečiai sričiai būdingą reiškinį.
Šedţiuvienė, Vveinhardt (2011) kūrybiškumą analizuoja organizacijų valdymo kontekste. Autorės
teigia, kad organizacijos valdyme yra svarbu skatinti atvirą darbuotojų poţiūrį į pokyčius,
kūrybiškumą ir gebėjimą spręsti problemas. Taip pat pabrėţiama, kad organizacija gali išnaudoti ne
tik pavienių asmenų, darbuotojų, bet ir klientų kūrybinį potencialą. Kiti autoriai (Amabile, 1996) [3]
kūrybiškumą nagrinėja socialiniame kontekste ir paţymi jog išorinis kūrybiškumo skatinimas
stiprina vidinę motyvaciją ir suteikia laisvę veikti. Ir atvirkščiai, nepasitikėjimo kupina aplinka,
kontrolės pojūtis kūrybiškumą varţo. A Ganusauskienė ir Liesionis (2008)[3] išskiria kūrybiškumą
kaip esminę kompetenciją būtiną lyderiams, vadovams, vadybininkams siekiantiems konkurencinio
pranašumo. Taigi, kūrybiškumo kaip esminės kompetencijos suvokimas suponuoja sąlygų
kūrybinio potencialo ugdymui sudarymą ir aukštojo mokslo institucijose.
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Mokymo įstaigose taikomi mokymo metodai
Kūrybiškumo ugdymui studijų procese itin svarbūs yra taikomi mokymo metodai. Mokymo
įstaigose taikomus mokymo (si) metodus analizuojantys mokslininkai skirsto į „klasikinius ir
šiuolaikinius― (Čiburienė, Guščinskienė 2012). Rodrigue (2003) klasifikuoja mokymo metodus į
„aktyvius― ir „pasyvius―. Aktyvūs mokymo(si) metodai reikalauja didesnių besimokančiųjų
pastangų ir dalyvavimo (atvejų analizė, ţaidimai, vaidmenų atlikimas, diskusijos, vaizdo
treniruotės). Pasyvūs metodai - mokymosi dalyviai įgyja ţinių, tačiau patys procese dalyvauja tik
kaip informacijos gavėjai. Kiti autoriai mokymo metodus grupuoja pagal besimokančiųjų veiklą
„informacinius―, „operacinius― ir ―kūrybinius― (Šiaučiukėnienė ir kiti,2011)[2]. Rajackas(1997)[2]
mokymo metodus klasifikuoja pagal ţinių šaltinius „ţodiniai― - pasakojimas, tradicinė paskaita,
pokalbis, literatūra; „vaizdiniai― - demonstravimas, ekskursija, savarankiškas stebėjimas;
„praktiniai―- pratimai raštu ar ţodţiu, laboratoriniai, praktiniai darbai.
Akivaizdu, kad tradicinių mokymo metodų ugdant studentų kūrybiškumą nepakanka. Labai
svarbu į mokymo veiklą įtraukti kūrybinius mokymo metodus kurie skatina studentų inovatyvumą ir
aktyvų dalyvavimą paskaitose. Apibendrinant galima teigti, kad studijų procese mokymo metodai
grupuojami į tris grupes:
 tradicinius (informacinius) kur nebūtinas aktyvus dalyvavimas, čia studentai pasyviai priima
informaciją (įvairių šaltinių nagrinėjimas, literatūros skaitymas, demonstravimas);
 praktinius (operacinius) mokymo metodus kai studentai studijų procese ţinias pritaiko
praktiškai (laboratoriniai darbai, pratybos ir kt.);
 kūrybinius mokymo metodus kai skatinamas studentų aktyvumą paskaitose, suteikiama
galimybę studijų procese kurti naujas idėjas studentai mokomi būti atviri pokyčiams, nebijoti
neapibrėţtumo, numatyti problemos sprendimo būdą (minčių ţemėlapis, filmo kūrimas ir kt.).
Kūrybinių metodų taikymo KTU EVF Ţmonių išteklių vadybos programoje tyrimo rezultatai
Siekiant išsiaiškinti kūrybinių mokymo metodų taikymo raišką universitetinių studijų procese,
buvo atlikta KTU EVF akademinėje informacinėje sistemoje esančių dokumentų kurie
reglamentuoja mokymo metodų pasirinkimo galimybes, bei pirmos ir antros pakopos Ţmonių
išteklių
programų
studijų
dalykuose
taikomų
mokymo
metodų
(https://uais.cr.ktu.lt/ktuis/stp_prisijungimas [6]) analizė. Šiuo metu KTU EVF akademinėje
informacinėje sistemoje yra galimybė išsirinkti iš 37 mokymo metodų, kuriuos galima panaudoti
sudarant studijų modulius. Šių mokymo metodų struktūra pateikta 1 paveiksle.
11
Tradiciniai mokymo
metodai

11
9

Praktiniai mokymo
metodai

11

Siūlomų metodų skaičius vnt.

11

I pakopoje taikomi metodai
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II pakopoje taikomi metodai
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Kūrybiniai mokymo
metodai
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1 pav. ŢIV programoje taikomų mokymosi metodų pasiskirstymas

Kaip matome iš 1 paveikslo duomenų, KTU EVF akademinėje informacinėje sistemoje
daugiausia yra siūloma kūrybinių mokymo metodų net 15, tačiau jų taikymo lygis studijų procese
yra pats ţemiausias, pirmos pakopos studijose taikomi tik 5, tuo tarpu antros pakopos studijose
taikomi 6 kūrybiniai mokymo metodai. Praktinių mokymo metodų galimybė pasirinkti viso 11 tuo
tarpu pirmos pakopos studijose visi 11 naudojami studijų procese, antros pakopos taikomi 8
praktinai mokymo metodai. Tradiciniai mokymo metodai yra plačiausiai taikomi studijų procese iš
galimų pasirinkti 11, pirmos pakopos studijose taikomi 11, o antros pakopos studijose taikoma 9
tardiciniai mokymo metodai.
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KTU EVF ŢIV programos studijų procese taikomų kūrybiškų metodų paplitimą iliustruoja šie
duomenys: atvejo analizė naudojama apie 50 % studijų modulių; minčių ţemėlapis apie 15 %
studijų modulių; vaidmenų ţaidimai apie 10 % studijų modulių; kūrybinės dirbtuvės, atvėjo analizė,
veiklos refleksija iki 10 % studijų modulių. Deja, daugelis kūrybinių mokymosi metodų, tokių kaip
dienoraštis, filmo (projekto) kūrimas, koncepcijų ţemėlapio sudarymas, problemomis grįstas
mokymasis, projektavimas (projektų) kūrimas, realių gyvenimiškų situacijų imitavimas, realių
gyvenimiškų situacijų projektų modeliavimas, problemų sprendimo sesija ir kiti kūrybiški
mokymosi metodai net nėra įtraukti sudarant studijų modulius.
Išvados
Kūrybiškumo sąvoka apibrėţiama, kaip procesas kurio metu sukuriama kaţkas originalaus, unikalaus, naujo bei
išskirtinio. Apibendrinant išanalizuotą teorinę medţiagą galima daryti išvadą, kad kūrybiškumo svarba yra aktuali
visuose gyvenimo sferose, o ypač mokymo bei mokymosi.
Išnagrinėjus įvairių autorių anlizuojamus mokymo metodus galima teigti, kad studijų procese yra taikomi
aktyvūs, pasyvūs, informaciniai, tradiciniai, vaizdiniai, praktiniai ir kitokie mokymo metodai. Tačiau į studijų procesą
reikia įtraukti ir kūrybiškus mokymo(si) metodus tokius kaip – kūrybinės dirbtuvės, įdėjų ţemėlapiai, filmo kūrimas,
dienoraščio rašymas ir kiti kurie skatina studentų aktyvumą paskaitose, inovatyvumą, suteikiama galimybę studijų
procese kurti naujas idėjas studentai mokomi būti atviri pokyčiams, nebijoti neapibrėţtumo, numatyti problemos
sprendimo būdą.
Tyrimas atskleidė, kad Ţmonių išteklių vadybos programos dalykų studijose taikomi įvairūs studijų metodai.
Nustatyta, kad didţioji dalis paskaitose taikomų mokymo metodų – tradiciniai, tokie kaip tradicinė paskaita, diskusija,
literatūros analizė. Taip pat plačiai iš visų mokymosi metodų taikomi praktiniai darbai, kurie leidţia studentams aktyviai
dalyvauti paskaitose bei praktiškai pritaikyti ţinias realiose situacijose. Ir tik nedidelė dalis taikomų metodų yra
kūrybiški.
Nedidelis kūrybinių mokymosi metodų taikymas studijų procese leidţia daryti prielaidą, kad yra nemaţai
probleminių kūrybinių metodų taikymo aspektų studijų procese. Tai galėtų būti pagrindas tolimesniems tyrimams.
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THE APPLICATION OF CREATIVE METHODS IN THE PROCESS OF STUDIES
Summary
The article deals with the application of creative methods in the process of studies with the question: what kind of
possibilities are in the process of universities studies. The article defines the concept of creativity in general. Provided a
different of scientists analyzed variety of learning methods in educational establishments. KTU EVF document analysis
showed that teachers through the module is able to widely apply the creative modules but in the study process the major
portion applicable of the traditional and practical learning methods. Unfortunately, many creative learning methods such
as blog, film development, concept mapping, problem-solving sessions and other creative methods of learning is not
even incorporated in the modules.
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MOTERIŠKOSIOS LYDERYSTĖS RAIŠKA ORGANIZACIJOJE
Pastaraisiais dešimtmečiais visuomenės ţavėjimasis moteriškąja lyderyste augo, vis daţniau
visame pasaulyje yra tiriama moteriškosios lyderystės raiška ir bandoma išsiaiškinti būtent moteriai
būdingus bruoţus ir elgsenos ypatumus, kurie padeda sėkmingai lyderiauti įvairiose srityse.
Mokslinėje literatūroje lyderystė yra plačiai analizuojama, tačiau yra autorių, kurie moteriškąją
lyderystę atskiria nuo vyriškosios ir analizuoja kaip naują reiškinį. Moteriškosios lyderystės sampratą
nagrinėjo Chin ir kt. (2007), vyriškosios ir moteriškosios lyderystės skirtumus analizavo: Werhane
(2007), Wood (2005), Rosener (1990), Boreikaitė (2006), Jogulu, Glenice (2006), Bass (1985),
Simokaitis (2012) ir kt. Mokslinėje literatūroje yra išanalizuoti moteriškosios ir vyriškosios lyderystės
skirtumai, tačiau autoriai neišskiria arba neakcentuoja būtent moteriškosios lyderystės charakteristikų,
kurios yra svarbios sėkmingai moters veiklai organizacijoje. Taigi straipsnyje keliamas probleminis
klausimas, kokios moteriškosios lyderystės dedamosios yra svarbios sėkmingai moters veiklai
organizacijoje.
Straipsnio tikslas – identifikuoti moteriškosios lyderystės charakteristikas, lemiančias
sėkmingą moters veiklą organizacijoje.
Šiam tikslui pasiekti išskiriami uţdaviniai:
1. apibendrinti moteriškosios lyderystės sampratą;
2. atlikti vyriškosios ir moteriškosios lyderystės palyginamąją analizę;
3. nustatyti svarbiausias moteriškosios lyderystės charakteristikas organizacijoje.
Tyrimo metodika – mokslinės literatūros ir mokslinių bei apţvalginių straipsnių analizė,
anketinė apklausa.
Moteriškosios lyderystės samprata
Vis daţniau pagrindinėje spaudoje autoriai tvirtina, kad priklausomai nuo lyties skiriasi ir
lyderystės stilius, o šiandieninėje visuomenėje efektyvesnė yra moterų lyderystė. Moterų judėjimai
siekiant lygiateisiškumo, suteikė joms galimybes uţimti svarbias vadovavimo ar galios pozicijas
visame pasaulyje (Northouse, 2003).
Chin ir kt. (2007) pastebi, kad anglų kalboje gan panašiai skambantys ţodţiai „feminine― ir
„feminist― turi visiškai skirtingas reikšmes. Pirmasis apibūdina elgesį, kuris būdingas moteriškai
lyčiai, o antrasis siejasi su moterų judėjimu dėl lygių galimybių bei teisių. Šiuolaikinėje visuomenėje
vis labiau bandoma atsisakyti poţiūrio, kad moterys turi lyderiauti kaip vyrai, bet norima įrodyti, kad
atskiras moterims būdingų savybių rinkinys padeda sukurti moteriškosios lyderystės stilių.
Lyderiaujanti moteris ne visada vadovaujasi moteriškosios lyderystės bruoţais, daţnai aukštas
pozicijas uţimančios moterys pasiţymi vyrams būdingais bruoţais.
Northouse P. G. (2003) teigia, kad moterys daţniau imasi neformalių ir neoficialių lyderių
vaidmenų ir vartoja tokias sąvokas, kaip ―sąlygų sudarytoja‖ ar „organizatorė―, o ne ―lyderė―. Tačiau
vis daugiau moterų uţima svarbias pozicijas didelėse kompanijose, aktyviau reiškiasi valstybių
valdyme. Moteriškoji lyderystė svarbi ne tik moteriai uţimančiai svarbias vadovaujančias pozicijas,
bet ir tai, kuri turi aktyvų gyvenimą, augina vaikus, dirba nebūtinai labai svarbų ir atsakingą darbą.
Taigi moteriškoji lyderystė reiškiasi visose gyvenimo srityse ir neapsiriboja tik darbine aplinka.
Moteriškosios ir vyriškosios lyderystės skirtumai
Įvairiuose šaltiniuose daţniausiai priešinami du lyderiavimo stiliai: vyriškasis „valdyk ir
kontroliuok― bei moteriškasis „bendrauk ir susitark―. Werhane (2007), Boreikaitė (2006), Jogulu,
Glenice (2006), Wood (2005), Rosener (1990) išskiria šiuos moteriškosios lyderystės bruoţus:
komunikabilumas, supratingumas, emocionalumas, paslaugumas, jautrumas, dėmesingumas,
bendruomeniškumas, bendradarbiavimas, atsakingas darbo atlikimas, intelektas, atvirumas,
ekspresyvumas ir intuicija. Tuo tarpu vyriškajai lyderystei anot autorių būdinga: orientacija į tikslą,
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rezultatus ir laimėjimus, ambicingumas, agresyvumas, kategoriškumas, drąsa, dominavimas, stiprybė,
savarankiškumas, nepriklausomumas, logika bei analizavimas.
Simokaitis (2012), Bass (1985) teigia, kad vyrams labiau būdingas transakcinis lyderystės
stilius, kuris pasiţymi konkurencingumu, valdţios siekimu, dėmesio sutelkimu į finansinius rodiklius,
aukštu kontrolės lygiu, individualiu sprendimų priėmimu bei analitiniu problemų sprendimu. Tuo
tarpu moteriškas lyderiavimo stilius siejamas su strateginiu mąstymu, ţemu kontrolės lygiu bei
intuicija besiremiančiu sprendimų priėmimu. Moterų lyderystės stilius daţnai apibūdinamas kaip
transformuojantis, pagrįstas asmenine pagarba, komandos formavimu, abipusiu pasitikėjimu,
vertinant visų komandos narių indėlį.
Apklausa, surengta Australijoje tarp 1 800 bendrovių abiejų lyčių vadovų ir vadybininkų,
parodė, kad moterys yra sėkmingesnės lyderės negu vyrai visose valdymo srityse, išskyrus dvi. Vyrai
ima viršų, kai tenka duoti nurodymus ir kontroliuoti jų vykdymą, taip pat kai būtina sutelkti dėmesį į
finansinius rodiklius. Moterys yra labiau strateginio mąstymo nei vyrai, turi geresnių įgūdţių dirbti su
ţmonėmis, jos labiau pasiryţusios rizikuoti ir taiko naujoves. Emocinio stabilumo srityje vyrai ir
moterys parodė vienodus rezultatus (Alfa.lt, 2008). Kriščiukaitytė (2006) pateikia JAV atliktos
apklausos duomenis. Šioje apklausoje dalyvavę vadovai bei jų pavaldiniai pripaţino, jog moterys
patikimesnės, jos sugeba teikti ir išlaikyti aukštos kokybės paslaugas, greičiau siekti tikslų ir geriau
vadovauti darbuotojams.
Apibendrinant galima teigti, kad vyriškajai lyderystei būdinga: valdţios siekimas, orientacija į
rezultatus, konkurencingumas, drąsa, analitinis sprendimų priėmimas, logika, aukštas kontrolės lygis,
kategoriškumas. Tuo tarpu moteriškajai lyderystei būdinga: intuicija paremtas sprendimų priėmimas,
komunikabilumas, bendradarbiavimas, jautrumas, emocionalumas, intelektas, strateginis mąstymas,
orientacija į komandos formavimą, atsakingas darbo atlikimas.
Moteriškosios lyderystės tyrimas
Siekiant nustatyti svarbiausias moteriškosios lyderystės charakteristikas organizacijoje 2013
metais kovo mėn. buvo atliktas tyrimas gamybinėje tarptautinėje organizacijoje. Buvo apklausta 20
respondenčių moterų, kurios organizacijoje uţima įvairias pareigas (vadovės, specialistės ir pan.).
Klausimynas buvo sudarytas remiantis literatūros apţvalgoje pateikiamomis moteriškosios (rausva) ir
vyriškosios (mėlyna) lyderystės charakteristikomis. Pirmoji klausimyno dalis skirta identifikuoti
savybes, antroji – elgsenos ypatumus. Pagrindiniai tyrimo rezultatai pateikiami 1 paveiksle.

1 pav. Moteriškosios lyderystės charakteristikos organizacijoje

Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad respondentėms labai svarbios lyderystės savybės yra
atsakingumas, dėmesingumas ir abipusis pasitikėjimas – šios savybės analizuotoje literatūroje labiau
buvo priskirtos moteriškajai lyderystei. Svarbios – komunikabilumas, supratingumas (priskiriama
moteriškajai lyderystei); orientacija į tikslą, savarankiškumas, logika, strateginis mąstymas
(priskiriama vyriškajai lyderystei). Tuo tarpu daugumai nesvarbus yra agresyvumas.
Analizuojant elgsenos ypatumus paaiškėjo, kad respondentėms svarbiausias yra
bendradarbiavimas ir darbas komandoje (priskiriama moteriškajai lyderystei). Svarbus – naujovių
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taikymas, visų komandos narių (į)vertinimas (priskiriama moteriškajai lyderystei); individualus
sprendimų priėmimas, analitinis sprendimų priėmimas, gebėjimas pateikti nurodymus (priskiriama
vyriškajai lyderystei) ir vis dėl to maţiausiai svarbus yra valdţios siekimas.
Apibendrinant galima teigti, kad nors respondentės pirmenybę teikia kai kurioms moteriškajai
lyderystei priskiriamoms charakteristikoms, tačiau joms yra svarbios ir vyriškosios lyderystės
charakteristikos, o kai kurios jų (orientacija į tikslus, savarankiškumas) yra svarbesnės ir uţ
moteriškosios lyderystės charakteristikas. Taigi norint sėkmingai veikti reikia mokėti suderinti abiejų
lyderysčių charakteristikas.
Išvados
Literatūroje yra daugybė lyderio sampratos aiškinimų, tačiau moteriškosios lyderystės apibrėţimo vis dar
ieškoma. Moteris lyderė nebūtinai vadovaujasi moteriškuoju lyderystės stiliumi. Daţnai lyderei gali būti patrauklesnis
vyriškosios lyderystės stilius.
Išanalizavus daugelio autorių pateikiamus vyriškosios ir moteriškosios lyderystės skirtumus galima teigti, kad
vyrai labiau linkę į individualų sprendimų priėmimą, veikia logiškiau, per daug nesigilina į tarpusavio santykių subtilybes.
Vis dėl to moterys pripaţįstamos sėkmingesnėmis lyderėmis nei vyrai, nes jos nebijo rizikuoti, taiko naujoves, yra labiau
strateginio mąstymo nei vyrai ir turi geresnių įgūdţių dirbti su ţmonėmis.
Gauti tyrimo rezultatai tik iš dalies patvirtino mokslininkų įţvalgas, kad moterims ir vyrams būdingos skirtingos
lyderiavimo dedamosios. Tyrimo metu paaiškėjo, kad moteriškosios charakteristikos (atsakingumas, dėmesingumas,
bendradarbiavimas) respondentėms neţymiai svarbesnės nei vyriškosios (orientacija į tikslus, savarankiškumas, logika,
individualus sprendimų priėmimas). Taigi galima teigti, kad moterys siekdamos sėkmės savo veikloje vadovaujasi, tiek
moteriškajai, tiek vyriškajai lyderystei priskiriamomis charakteristikomis.
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THE EXPRESSION OF A FEMALE LEADERSHIP IN AN ORGANIZATION
Summary
Over the last few decades the interest in female leadership grew rapidly within the society, the phenomenon in
female leadership is investigated more often while trying to explore the traits and behavioral peculiarities of women, which
often help successfully lead in various fields.
In scientific literature leadership is analyzed widely, but there are authors, who separate female leadership from
men's leadership and analyze it as a new phenomenon. This article summarizes the conception of female leadership while
analyzing scientific literature of known authors, such as Chin (2007), Werhane (2007), Wood (2005), Rosener (1990),
Boreikaitė (2006), Jogulu, Glenice (2006), Bass (1985), Simokaitis (2012) and others. Researchers have analysed the
differences between male and female superiority. However traits which show the dominant characteristics within females
which are often important for success are not outlined by most researchers.
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KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS PRIIMANT Į VALSTYBĖS TARNYBĄ
LIETUVOJE
Kiekvieno asmens vykdomos veiklos produktyvumas priklauso nuo jo kompetencijų derinio.
Nėra blogų darbuotojų, yra tik jų kompetencijų ir pareigybės neatitikimas. Apie kompetencijų
valdymo viešajame sektoriuje svarbą yra rašę (Hood & Lodge, 2004; Šiugţdinienė, 2006; Leisink,
2010). Nors Lobanova & Chlivickas (2011) jau kreipė dėmesį į kompetencijų vertinimą, tačiau iki
šiol moksliniuose tyrimuose šis reiškinys nėra plačiai išnagrinėtas. Pastebima tendencija, kad
praktikoje kompetencijų vertinimui taip pat nėra skiriama pakankamai dėmesio. Valstybės tarnybos
įstatyme reglamentuojami bendrieji reikalavimai priimant į valstybės tarnybą. Asmenys, norintys
dirbti valstybės tarnautojais, turi ne tik atitikti keliamus reikalavimus, bet ir pasiţymėti tam tikromis
kompetencijomis. Taigi, straipsnyje formuluojama problema – šiuo metu keliami bendrieji
reikalavimai priimant į valstybės tarnybą neapima visų reikiamų kompetencijų.
Tyrimo objektas – kompetencijų vertinimas viešajame sektoriuje.
Tikslas – ištyrus kompetencijų vertinimą, pateikti kompetencijų modelio priimant į valstybės
tarnybą metmenis.
Uţdaviniai:
1. Aptarti kompetencijos sąvokos sampratą bei teorinius kompetencijų modelius.
2. Ištirti kompetencijų vertinimo priimant į valstybės tarnybą praktiką.
3. Pateikti kompetencijų modelio priimant į valstybės tarnybą principines nuostatas.
Metodai: mokslinės literatūros analizė (lyginama įvairių mokslinių šaltinių medţiaga),
Lietuvos teisės aktų analizė (analizuojami teisės aktai).
Kompetencijų samprata ir teoriniai modeliai
Plačiąja prasme, kompetencija apima ţinių, įgūdţių, gebėjimų, vertybių ir poţiūrių visumą,
kurią asmuo įgijo per visą savo gyvenimą [1]. Nuo kompetencijų derinio atitinkamoje darbo vietoje
priklauso ilgalaikė bet kurios organizacijos sėkmė. Asmens kompetencijos sudaro elgsenos
„ţemėlapį―, padedantį siekti rezultatų. Pasiekimai – turimų kompetencijų realizavimo rezultatas [3].
Skirtingi autoriai išskiria skirtingus kompetencijų tipus. Apibendrinus Lewis R. (1993),
Aneliauskaitė (2012), Lamoureux K. (2008) darbus, galima išskirti šias kompetencijų rūšis (ţr. 1
lentelė. Kompetencijų tipai).
1 lentelė. Kompetencijų tipai

Asmeninė
Elgesio
Socialinė (bendravimo)
Profesinė (funkcinė)
Lyderystės (vadovavimo)

Pasitikėjimas savimi, atsakomybė uţ savo veiksmus, savianalizė.
Tam tikrų veiksmų modelis.
Bendravimo, darbo komandoje, konfliktų sprendimo įgūdţiai.
Specifinės ţinios, įgūdţiai, gebėjimai tinkamai atlikti tam tikras funkcijas.
Apibrėţtos savybės, elgesys, ţinios, reikalingos asmeniui–lyderiui.

Visi tipai tarpusavyje yra glaudţiai susiję, vienas kitą papildantys. Kiekvienas darbuotojas turi
išvardintųjų kompetencijų, skiriasi tik jų lygis.
Mokslinėje literatūroje publikuojama gausi įvairovė kompetencijų modelių. Visi jie skirtingi,
tačiau esmė išlieka ta pati – prisidėti prie organizacijos tikslų įgyvendinimo. Simpson & McKay
pabrėţia tris pagrindinius tikslus: didinti produktyvumą, pritraukti, „auginti― ir išlaikyti talentingus
darbuotojus, bei pagerinti veiklos rezultatus. Taikant atitinkamus kompetencijų modelius
apibrėţiamos pareigybių funkcijos, būtinos savybės/įgūdţiai joms atlikti, pageidaujamas elgesys,
sudaromi ţmonių išteklių valdymo planai.
Lietuvoje sparčiai plinta „Profile XT― kompetencijų modelis, kurį naudoja daugiau nei 100
pasaulio šalių. Pastarasis daţniausiai naudojamas atrankos procese, ne periodiniame vertinime.
„Profile XT― klausimynas matuoja asmeninius kandidato bruoţus, mąstymo gebėjimus bei interesus –
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iš viso 20 savybių, darančių įtaką produktyviam darbui. Pareigybės profiliui sugeneruojamas
atitinkamas savybių rinkinys, bei jų atitikimo lygmenys (ţr. 1 pav. Reikiamų savybių lygiai) [9]. Kuo
daugiau klausimyną uţpildţiusio asmens bruoţų įvertinimo
lygių sutampa su reikiamais, tuo aukštesnis tinkamumas
pareigoms uţimti. „Profile XT― modelis uţtikrina pačių
tinkamiausių kandidatų atrinkimą, jo dėka maţėja
darbuotojų kaita, adaptacijos laikotarpis, kaštai ir laikas,
reikalingi atrankos procesui.
Dauguma kompetencijų modelių tinka bet kokio
tipo organizacijai, taip pat ir valstybės institucijoms.
Konstitucija reglamentuoja, kad visos „valdţios įstaigos
tarnauja ţmonėms― [6]. Viešojo valdymo tobulinimo 20122020 metų programos tikslas – didinti viešojo valdymo
procesų efektyvumą, ir tokiu būdu uţtikrinti visuomenės
poreikių patenkinimą [11]. Todėl labai svarbu, kad
valstybės institucijose būtų taikomi kompetencijų modeliai ir
1 pav. Reikiamų savybių lygiai
kompetencijos vertinamos nuo pirmojo atrankos proceso.
Kompetencijų vertinimo priimant į valstybės tarnybą praktika
Šiuo metu, dalyvauti konkurse į valstybės tarnybą gali asmenys, atitinkantys 4 bendruosius
reikalavimus: turi Lietuvos Respublikos pilietybę, moka lietuvių kalbą, yra 18-65 metų amţiaus ir turi
to lygio pareigoms eiti būtiną išsilavinimą [7]. Bendrieji reikalavimai taikomi visoms pareigybėms be
išimties, visose valstybės institucijose. Priklausomai nuo pareigybės lygio, kategorijos ir srities,
pretenduojantiems asmenims suformuojami specialieji reikalavimai.
Atrankos į valstybės tarnybą proceso metu yra tikrinamas asmens tinkamumas eiti valstybės
tarnautojo pareigas. Specialiuosiuose reikalavimuose daţnai minima „turi mokėti dirbti ... programa―,
„turėti n metų darbo valstybės institucijoje staţą― ir pan. Specialiuosiuose reikalavimuose minimos
kompetencijos tikrinamos konkurso metu. Tačiau, išlieka neaišku, kokias kitas kompetencijas,
reikalingas tinkamai atlikti pareigybės aprašymuose nustatytas funkcijas, privalo turėti asmuo.
Pavyzdţiui, nėra vertinamos tokios kompetencijos kaip komunikabilumas, organizuotumas,
iniciatyvumas, sprendimų priėmimas ir pan. Priklausomai nuo darbo pobūdţio, atitinkamos
kompetencijos įgyja labai svarbią reikšmę. Aptarnaujančiam personalui viena svarbiausių –
komunikabilumo kompetencija, viešųjų ryšių specialistui – organizuotumas. Taigi, keliami tiek
bendrieji, tiek specialieji reikalavimai neapima visų reikiamų kompetencijų.
Kompetencijų modelio priimant į valstybės tarnybą principinės nuostatos
Svarbu pastebėti, kad valstybė jau skiria dėmesio kompetencijų vertinimui. Viešojo valdymo
tobulinimo 2012-2020 metų programoje akcentuojama, kad bus siekiama didinti valstybės tarnybos
lankstumą ir kompetenciją. Įgyvendinti uţsibrėţtą tikslą padės kuriama skaidri atrankos sistema,
kurios metu bus galima patikrinti ne tik pretendentų į valstybės tarnybą ţinias, bet ir gebėjimus. Bus
diegiamas kompetencijų modelis, nustatytos viešajam interesui svarbios valstybės tarnautojų
kompetencijos [11]. Be to, nuo 2013-06-01 įsigalios pakeitimai Valstybės tarnybos įstatyme –
straipsnyje minėti bendrieji reikalavimai papildomi vienu punktu: „kandidatai privalės turėti valstybės
tarnautojui privalomų jo veikloje bendrųjų gebėjimų visumą― [7]. Iki šiol nėra apibrėţti bendrieji
gebėjimai, reikia tikėtis, kad iki įstatymo pakeitimų įsigaliojimo tai bus padaryta.
Valstybės tarnautojų pareigybėms keliamus specialiuosius reikalavimus būtina vertinti
objektyviau ir esant reikiamybei – keisti, nes jie daţnai neatitinka realiai tai pareigybei reikalingų
kompetencijų. Taip pat, vertėtų įdiegti kompetencijų modelį, kurio dėka atrankos į valstybės tarnybą
metu būtų galima įvertinti ne tik specialiuosius reikalavimus,
bet ir bendrąsias kompetencijas. Jas, panašiai kaip ir
aprašytame „Profile XT― modelyje, galima suskirstyti į
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lygius. Pastarieji turi būti aiškiai aprašyti, kad visi vertintojai jas vienodai suprastų (ţr. 3 lentelė.
Kompetencijų lygių aprašymai).
3 lentelė. Kompetencijų lygių aprašymai
Kompetencija
Kompetencija nr. 1
(pavadinimas)

Lygis
1
2
3
4
5

Aprašymas
Čia turi būti aprašymas su maţiausiais reikalavimais kompetencijai
Čia turi būti aprašymas su maţais reikalavimais kompetencijai
Čia turi būti aprašymas su vidutiniais reikalavimais kompetencijai
Čia turi būti aprašymas su dideliais reikalavimais kompetencijai
Čia turi būti aprašymas su maksimaliais reikalavimais kompetencijai

Konkrečios pareigybės aprašyme atitinkamai ţymima kurio lygio ir kurios kompetencijos
pretendentui reikia. Toks lygių išskaidymas leistų objektyviau vertinti reikalingų kompetencijų
„gilumą―. T.y. buhalteriui uţtektų ţemiausio lygio komunikabilumo kompetencijos, o aptarnavimo
specialistui reikėtų aukštesnio – atitinkamai pagal darbo pobūdį. Siūlomas kompetencijų vertinimo
būdas padėtų atrinkti pačius tinkamiausius kandidatus į atitinkamas pareigybes Valstybės tarnyboje.
Išvados
Kompetencijos – įgūdţių, ţinių, gebėjimų visuma, reikalinga tinkamai atlikti konkrečioje pareigybėje nustatytas
funkcijas. Kompetencijų modelių taikymas aktualus tiek verslo, tiek viešojo valdymo institucijose. Modeliai padeda
įvertinti darbuotojo tinkamumą konkrečiai darbo vietai.
Aptarta priėmimo į Valstybės tarnybą praktika rodo, kad keliami reikalavimai apima ne visas reikiamas
kompetencijas funkcijoms atlikti. Tačiau, verta teigiamai įvertinti Viešojo valdymo tobulinimo programoje akcentuojamus
planus dėl reikalavimų pareigybėms tobulinimo ir kompetencijų modelio diegimo. Tai rodo, kad į šią problemą jau yra
kreipiamas dėmesys.
Siūloma diegti tokį kompetencijų modelį, kuriame kompetencijas būtų galima vertinti tam tikrais lygiais,
atsiţvelgiant į konkrečios pareigybės funkcijas. Aišku viena, kad tai gerokai patobulintų esamą sistemą ir leistų priimti į
valstybės tarnybą pačius tinkamiausius kandidatus. Tai didins viešojo valdymo institucijų kuriamą vertę visuomenei.
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COMPETENCY EVALUATION IN ACCEPTING TO PUBLIC SERVICE IN LITHUANIA
Summary
The goal of this article is to analyze the system of competency evaluation in accepting process in public
government in Lithuania. The article presents the concept of competence, there is discussing models of competency value
in public government. The second part is analyzing the situation of competency evaluation in accepting to public
government. Finally, it is submitted the main aspects for improvement.
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LYDERYSTĖS ĮTAKA APLINKOSAUGINĖMS INOVACIJOMS ĮMONĖSE
Šiuolaikinė visuomenė gyvenanti besikeičiančių procesų pasaulyje. Procesų kaita, bei sparta
paskatino taršos didėjimą. Taip išryškėjo poreikis aplinkosauginių inovacijų diegimui. Tai atsispindi ir
dabartinėse organizacijose, kuriose inovatyvumas vertinamas, kaip siekiamybė. Inovacijų diegimo
procese esti ţmogiškasis faktorius, kuris įtakoja sklandų, bei greitą jų diegimą. Atsţvelgiant į
organizacijos lyderių svarbą diegiant aplinkosaugines inovacijas, pasirinkta tema ―Lyderystės įtaka
aplinkosauginėms inovacijoms įmonėse‖, kuria siekiama išsiaiškinti lyderystės bei aplinkosauginių
inovacijų diegimo tarpusavio sąveikos įtaką. Todėl straipsnyje pateikiama lyderio samprata,
pagrindiniai aplinkosauginių inovacijų diegimo aspektai, atrandama, jog yra ryšys tarp lyderystės ir
aplinkosauginių inovacijų diegimo, kaip pagrindiniai persipinantys aspektai yra dialogas, bei
komunikacijos svarba.
Straipsnio aktualumas, problemos ištyrimo lygis, mokslinė problema. Šiuolaikinė
visuomenė – nuolat modernėjanti, gyvenanti inovacijų pasaulyje. Tai įtakoja aplinkosauginių
problemų atsiradimo gausą, kurių rezultatus jaučiame jau šiandien. Tačiau sušvelninti negatyvius
aspektus nėra lengvas uţdavinys. Norint efektyviai diegti aplinkosaugines inovacijas, turimas aiškus
planas veda naujovėmis siekiamo tikslo link, o siekiant pokyčių reikėtų atsiţvelgti į tam tikrus
veiksnius, pradedant darbuotojų pasirengimo pokyčiams analize, bei jų motyvacijos išsiaiškinimu.
Lyderystę įvairiais aspektais nagrinėjo šie autoriai: Aaron de, S. Johhane, L.; Schwartz,
Elizabeth H.; Mzkinsey Quarterly (2012) analizavo, jog geriau vystyti, nei pakeisti lyderius.
Dominica, D. (2012) nagrinėjo lyderystės svarbą organizacijos ateityje; Adamonienė, R.; Ruibytė, L.
(2012) straipsnyje, gilinosi į lyderystės pasireiškimo svarbą organizacijoje; Tuo tarpu inovacijų
sampratą nagrinėjo še autoriai: Vilys, M; Aleksandravičius P. (2008) gilinosi į techninės ir
technologinės paţangos prioritetus.
Straipsnio objektas: aplinkosauga ir inovatyvi lyderystė.
Straipsnio tikslas: išsiaiškinti kaip inovatyvus lyderis įtakoja aplinkosauginių inovacijų
diegimą įmonėje.
Straipsnio uţdaviniai: 1) Apibreţti kas yra lyderis, bei kokiomis išskirtinėmis savybėmis jis
pasiţymi; 2) Nustatyti pagrindinius organizacijos valdymo elementus, kuriuos vykdo inovatyvus
lyderis; 3) Apibrėţti inovatyvaus lyderio įtaką, diegiant aplinkosaugines inovacijas.
Straipsnio metodai: analizės ir sintezės metodai.
Reikšminiai ţodţiai: lyderis, inovacijos, ţmogiškieji ištekliai, aplinkos apsauga.
Lyderio ir inovacijų samprata
Atsiţvelgiant į pastarojo dešimtmečio pokyčių greitį ir mastą organizacijose, darbuotojų darbo
pobūdis gali kisti gana daţnai, todėl prisitaikymo prie jų reikšmė itin didelė, kur ypatingas dėmesys
skirimas veiklos krypties, besikeičiančių procesų integravimui, ne tik pelno siekimo tikslais, bet ir
aplinkosauginiais aspektais - tai vadovaujančių asmenų atsakomybė. Darbuotojai vienas kitą palaiko,
ţinodami ir sąmoningai suvokdami, kad nuo kiekvieno jų indėlių priklauso organizacijos sėkmė, o
kiekvieno jų sėkmė priklauso nuo komandos sėkmės (Seilius, Šimanskienė, 2006). Pasak,
Skarţauskienės A, ilgą laiką vadovavimo teorijos susitelkdavo į efektyvų/ neefektyvų vadovavimą.
Lyderystės procesai atsiranda kaip poreikis ar būtinybė keisti aplinką ir sąveiką su pasekėjais. Galima
daryti prielaidą, jog lyderiai organizacijos gyvenime nustato kryptį, kuria judėti įkvepia savo
pasekėjus. Stiprūs ir suinteresuoti organizacijos lyderiai, vadovavimu siekiantys pakelti organizaciją į
aukštesnį lygmenį, teigiamai veikia uţsibrėţtų tikslų siekimą. Vadovai gali neformaliai perduoti
vadovavimo funkciją šias savybes turintiems darbuotojams, taip supaprastinant savo darbų atlikimą.
Taip įgalinant aplinkosauginių inovacijų palaikymą ne tik formaliame lygmenyje. Darbuotojų
įgalinimas pasireiškia šiais poţymiais: ţmonės jaučiasi esą svarbūs; vertinami kompetencija ir
tobulėjimas; ţmonės yra bendruomenės dalis; darbas teikia malonumą (Masiulis, Sudnickas, 2007).
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Taigi, galima daryti prielaidą, jog šiais aspektais lyderiai gali daryti didelę įtaką darbuotojų
savimonei, bei jų veiksmams susijusiais su aplinkosauginiais aspektais. Toliau pereinama prie
lyderystės ir inovacinių procesų bendrinių bruoţų perteikimo.
Inovatyvumas, šiuolaikinėms organizacijoms būdingas bruoţas, tačiau ne kiekviena įmonė
gali būti apibūdinta, kaip inovatyvi organizacija, inovacinei įmonei būdingos tam tikros savybės ir
bruoţai, Stripeikis, O. ir Ramanauskas, J. (2011) išskyrė pagrindinius inovacinėms įmonės bruoţus:
orientacija į pokyčius; nuolatiniai informaciniai kanalai; komandinis darbas; decentralizacija; rizika;
biurokratizmo ir formalumų nepaisymas; iniciatyvumo skatinimas. Kaip teigia B. Janiūnaitė (2007),
inovacijos ir inovacinė organizacijos kultūra labai priklauso nuo organizacijoje esančių „individų―, jų
papročių, tradicijų, infrastruktūros, ţiniomis ir pasiekto visuomenės bei ekonomikos išsivystymo
lygio. Taigi, inovacijų diegimas, tai procesas, apimantis daug veiksnių, įtakojančių organizacinę
kultūrą, o tai reiškia, kad nuo organizacinės kultūros priklauso aplinkosauginių inovacijų
įsisavinimas. Tarp įtakojančių veiksnių išskiriamas ir ţmogiškasis faktorius – lyderystė.
Aplinkosauginės problemos
Aplinkosauginės problemos pastaruoju metu tampa vis didesniu kompanijų vadovų rūpesčiu
ir dominuojančia ţiniasklaidos bei mokslinių praktinių konferencijų tema. Siekiant atrasti sąsają
tarp aplinkosauginių problemų, bei aplinkosauginių inovacijų problemų, toliau pateikiamos taršos
rūšys (Juškevičius P.): aplinkos tarša kietomis ir skystomis ir dujinėmis atliekomis; triukšmas,
vibracija, šviesa; šiluma; cheminės, radioaktyviosios medţiagos; elektromagnetinė spinduliuotė;
biologinė tarša (mikroorganizmai, virusai). Toliau išskiriami taršos atliekų poţymiai: nepavojingos
ir pavojingos (sprogstamosios, degiosios, dirginamosios, kenksmingos, toksiškos, kancerogeninės,
ėdinamosios, infekcinės, mutageninės ir kt.) atliekos; trumpalaikio (triukšmas, vibracija) ir
ilgalaikio (radioaktyviosios, cheminės medţiagos) poveikio; teršalai, lemiantys šiltnamio efektą ar
ozono sluoksnio irimą; atliekos, kurios gali būti perdirbtos naudotai energijai gauti ir pan.; atliekos,
turinčios tiesioginės taršos poveikį ţmogui, orui, dirvoţemiui, ţemės gelmėms, biologinei įvairovei,
statiniams bei inţinerinėms sistemoms; taršos įtaka (sklaida) gali būti lokali, regioninė
(tarpvalstybinėje erdvėje, globali); Pagrindiniai taršos poţymiai: ozono sluoksnio irimas ir klimato
atšilimas. Taigi, norint sumaţinti aukščiau išvardintus aspektus, reikalingas inovatyvus, teisingas
lyderių poţiūris. Bei aktyvus veiksmų krypties nurodymas įmonių darbuotojams. Globalioms
aplinkos taršos problemoms spręsti daugėja įvairių tautinių susitarimų, deklaracijų, rekomendacijų
ir t.t. Siūlomos tokios priemonės Europai: panaudoti ekonominius svertus, tarp jų tokias finansines
priemones kaip mokesčius uţ CO2 dujomis ar energijos naudojimą; šalinti kliūtis taupesniu
energijos vartojimu, pastatams šiltinti; naudoti naujus ir atsinaujinančius šaltinius; pasiekti visose
Europos šalyse optimalų energijos vartojimo lygį; maţinti transporto sektoriaus šiltnamio efektą
sukeliančių dujų išmetimo kiekį; didinti miškų ir ţemės ūkio naudmenų galimybes absorbuoti
anglies dioksidus; tobulinti sąvartynų naudojimą, maţinti metano išsiskyrimą. Taigi, paminėtus
aplinkosauginius aspektu galima traktuoti kaip inovacijas.
Aplinkos apsaugos sistemos kūrimo organizacijoje aspektai
Pasak Vladislavo Domarko, šiuolaikiniame pasaulyje aplinkosauga gali būti efektyviai
įgyvendinama tik vieningai veikiant ir bendradarbiaujant vyriausybinėms ir nevyriausybinėms
organizacijoms, tarp jų tarptautinėms, vietos valdţiai, įvairių ūkio šakų įmonėms, visuomenės
atstovams bei atskiriems visuomenės nariams. Pagal aplinkosaugos programų vadybą gali būti
skiriami techninės, konceptinės ir socialinės sampratos lygmenys. Techninė samprata nurodo, kad
politikos įgyvendintojai turi taikyti iš anksto aprobuotas priemones, kurių esmė yra reguliavimas,
prieţiūra ir prievarta. Konceptinė samprata pagrindţia programų formalizavimo ideologiją,
socialinės sampratos lygmuo sudaro prielaidas aplinkosaugoje taikyti vadybos principus ir
administravimo metodus, taip įgalinant organizacijų lyderius perteikti aplinkosauginių inovacijų
svarbą tam tikru priimtinu metodu.
Pivoro T. teigimu, galima išskirti keletą svarbiausių poveikio aplinkai įvertinimo sričių, tai:
aplinkos apsaugos veiksmingumo (daţniausiai remiantis ISO standarto reikalavimais), etaloninių
rodiklių palyginimas, būvio ciklo įvertinimas, aplinkos apsaugos ataskaitos teikimas, ekologinio
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balanso sudarymas, atsiskaitymas teisinėms institucijoms ir atitikties geriausiems prieinamiems
gamybos būdams. Taigi išryškėja aplinkosauginio vadybos modelio pasirinkimo, bei pritaikymo
inovaciniu aspektu reikšmė.
Toliau pateikiami aplinkos apsaugos indikatorių nustatymo etapai: situacijos
analizė/aprašymas; indikatorių sistemos kūrimas; duomenų rinkimas/indikatorių apibrėţimas;
indikatorių pritaikymas; indikatorių sistemos perţiūra; tikslų ir priemonių kūrimas. Nustatinėjant
aplinkos apsaugos indikatorius turėtų būti atsiţvelgiama į organizacijos aplinkos būklę, bei išorinius
reikalavimus. Norint išsiaiškinti, kokiais kriterijais gali būti vertinama tarša, toliau pateikiami
pagrindiniai aplinkos apsaugos indikatorių sistemos kūrimo principai: palyginimas; orientacija į
tikslą; subalansuotumas; tęstinumas; sukūrimas laikui; aiškumas. Atitinkamai turėtų būti suformuoti
integruotos AĄVĮ sistemos indikatoriai, kurie garantuotų būtent aplinko apsaugos ataskaitos
teikimui reikalingus rezultatus: ţaliavų sunaudojimas, energijos sunaudojimas, vandens
sunaudojimas, bendros atliekos, atliekų antrinio panaudojimo lygis, vandens sunaudojimas, Oro
emisijos (pvz. CO2, NOx). Integruotiems ir detaliems veiksmingumo įvertinimo modeliams sukurti
reikalingos išsamesnės tarpusavyje susijusių indikatorių sistemos. Šios sistemos turėtų būti
kuriamos pagal šiuos principus:
1. Organizacija turėtų būti analizuojama trimis lygiais: bendru organizacijos lygiu,
pagrindinių gamybos procesų lygiu;
2. Organizacijos veiksmingumo indikatoriai turi būti identifikuojami tam tikram laiko
tarpui;
3. Organizacijos veiksmingumas turėtų būti analizuojamas trimis poţiūriais: procesų sekos;
atskirų gaminių gamybos sekos; medţiagų ar energijos srautų;
Pasak, Pivoro T. Norint perteikti aplinkos apsaugos inovacijų diegimo svarbą, viena
svarbiausių aplinkos apsaugos įvertinimo sistemos ašių yra aplinkos apsaugos veiksmingumo
indikatoriai. Aplinkos apsaugos indikatoriai gali būti naudojami įvairioms funkcijoms: parodyti
aplinkos apsaugos pagerėjimą įvairių laikotarpių analizėje; nustatyti optimizavimo galimybes;
iškelti aplinkos apsaugos tikslus ir jų siekti; nustatyti rinkos galimybes ir kainos maţinimo
galimybes; išmatuoti aplinkos apsaugos veiksmingumą; palyginti su kitomis organizacijomis; teikti
pagrindinius duomenis aplinkos apsaugos ataskaitoms ir pareiškimams; teikti grįţtamuosius
duomenis, kurie motyvuotų personalą; palaikyti EMAS ir ISO 14001 sistemas. Išsiaiškinus aplinkos
apsaugos indikatorių funkcijas, toliau pereinama prie jų grupavimo. Aplinkos apsaugos indikatoriai
gali būti suskirstyti į tris pagrindines grupes: aplinkos apsaugos indikatoriai; aplinkos apsaugos
vadybos indikatoriai; aplinkos būklės indikatoriai. Tiek praktiniame, tiek teoriniame lygmenyje tai
gali būti viena iš naudingiausių sistemų aplinkosaugai ir įmonei. Taigi, galima teigti, jog aukščiau
išvardintų procesų laikymąsi kontroliuoja bei skatina ţmogiškasis organizacijos faktorius – lyderis.
Kaip viena iš suinteresuotų šalių yra išskiriami įmonės darbuotojai, taigi, socialiai atsakinga įmonė
turi atsiţvelgti į darbuotojų motyvavimo ypatumus.
Išvados
Apibendrinant galima teigti, inovacija tai diegiama arba pakeista materiali arba nemateriali vertybė, kuri anksčiau
nebuvo taikoma įmonės veikloje.
Inovatyviai organizacijai būdingas lankstumas, organizacija turi būti imli pokyčiams. Todėl prieita išvados, jog
aplinkosauginių inovacijų diegimas yra tiesiogiai susijęs organizacine kultūra, kurios viena iš sudedamųjų dalių yra
lyderystė.Ţmogiškasis faktorius inovacijų diegime turi lemiamą reikšmę, tiek kaip tiesioginis veiksnys – įmonės
darbuotojai, tiek kaip netiesioginis veiksnys – lyderiai. Tik gera sąveika tarp netiesioginių veiksnių sudaro tinkamą pamatą
tinkamam inovacijų diegimui.
Kaip svarbiausią sąveikos reiškinį išskiriant dialogą, kuris tarsi jungiamoji grandis nutiesia kelią į efektyvų
inovacijų diegimą organizacijoje.
1.
2.
3.
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THE INFLUENCE OF LEADERSHIP BY ENVIRONMENT CONTROL INNOVATION IN FIRMS

Summary
Today society lives in the world with quickly changing processes. That fact is influenced by new technologies, so
organizations and people must be able quickly adapt to changing processes. That affects and our companies, where the
innovations takes an important place. Innovations influence organization with the workers and leaders. In that place leaders
impacts of the right direct vision, toward the vision. In this task have been analyzed concepts of the leadership, leader,
environment. In conclusion have been discovered the connection between leadership and innovation and environment
inovations as the communication factors.
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TALENTO KONCEPCIJA ŢMONIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO KONTEKSTE
Kiekvienos organizacijos sėkmė priklauso nuo kompetentingų, gabių darbuotojų,
šiuolaikiniame ţmonių išteklių valdyme vadinamų talentais. Dabartinėje ţinių visuomenėje įmonės
negali įgyti konkurencinio pranašumo, dėmesį skirdamos tik technologijoms ir kapitalui. Todėl
organizacijos talentų identifikavimas tampa vis svarbesnis. Tai įrodo ir 1 200 aukščiausio lygio
vadovų iš viso pasaulio nuomonė, pateikta 2010 metų PwC metinėje ataskaitoje
(PricewaterhouseCoopers, 2011). Joje teigiama, kad dabartiniu ţmonių išteklių valdymo strategijos
prioritetu tampa įmonės talentų identifikavimas ir jų vadyba. Pirmą kartą talentų vadybos sąvoka
buvo paminėta 1997 McKinsey straipsnyje ―Karas dėl talentų‖. Po šios publikacijos susidomėjimas
talentų vadyba tik didėjo. Daţnai organizacijos ţmonių išteklių specialistai susiduria su sunkumais
apibrėţiant talento koncepciją: kas yra talentas ir kokius darbuotojus laikyti talentingais? Todėl
straipsnyje keliama tyrimo problema: kokie darbuotojai laikomi talentingais organizacijos ţmonių
išteklių valdymo kontekste? Tyrimo objektas: talentas. Tyrimo tikslas: nustatyti organizacijos
talentų identifikavimo veiksnius.
Tyrimo uţdaviniai:
 apibrėţti talento koncepcijos matmenis ţmonių išteklių valdymo kontekste;
 išskirti veiksnius, leidţiančius identifikuoti talentus organizacijoje.
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, lyginamoji analizė.
Talento samprata organizacijoje
Tarptautiniame ţodţių ţodyne talentas apibūdinamas kaip „nepaprasti, ypač kūrybiniai,
sugebėjimai― bei „ţmogus, turintis tokių sugebėjimų―. Kai kurie autoriai sąvoką talentas naudoja
kalbėdami tik apie meno, muzikos ir sporto gabumus. Šiandien talento termino naudojimas
išsiplėtęs ir vis daţniau naudojamas vadybiniame kontekste, apibūdinant itin gabius darbuotojus.
Chlivicko, Papšienės ir Papšio (2009) teigimu, vienas iš poţiūrių į ţmonių išteklių vadybą ir yra
perspektyvų komplektas, kuris vertina ţmones kaip potencialiai kūrybingus ir sudėtingus išteklius,
kurių elgesys priklauso nuo skirtingų veiksnių: asmeninių savybių bei aplinkos įtakos. Analizuojant
mokslinę literatūrą, galima pastebėti, kad iki šiol nėra vieningos sampratos, kas yra talentas.
Mokslininkai talentui organizacijos veikloje priskiria įvairias charakteristikos.
Beechler, Woodward (2009), talentą apibrėţia kaip asmens gebėjimų visumą: asmeninės
savybės, gebėjimai, ţinios, patirtis, intelektas, nuovokumas, poţiūris, charakteris ir verţlumas.
Panašiai mano ir Vural, Vardarlier, Aukir (2012), pateikdami talento apibrėţimą kaip visumą
protinių asmens gebėjimų: analizavimą bei gebėjimą daryti išvadas, ir fizinių savybių, reikalingų
pasiekti paskirtoms uţduotims.Trumpai tariant minėtų autorių nuomone, talentas yra asmuo, turintis
protinių ir asmeninių kompetencijų, kurių pagrindu gebama sėkmingai organizuoti savo veiklą.
Nilsson ir Ellström (2012) pateikia siauresnes įţvalgas, kuriose talento koncepcija
suprantama kaip kokybiškas darbo atlikimas bendrąja prasme arba asmens potencialas jį
nepriekaištingai atlikti. Mokslininkų teigimu, talentas gali būti dinamiškas arba susijęs su
bendrosiomis kompetencijomis: gebėjimu vadovauti ar bendravimo įgūdţiais.
Beechler, Woodward (2009), cituodami ţmonių išteklių Guru vadinamą David Ulrich,
pateikia dar vieną talento interpretaciją, susidedančią iš trijų komponentų: kompetencijos,
atsidavimo, įnašo. Kompetencija suprantama kaip asmens ţinios, gebėjimai ir įmonei kuriama vertė.
Atsidavimas - tai darbuotojo pastangos dirbant ir papildomo laiko investavimas. Įnašu pagrįstas
darbuotojų atliekamų uţduočių prasmės įţvelgimas prisidedant prie organizacijos sėkmės.
Iles, Chuai, Preece (2010) pateikia talentingo vadovo sampratą. Pagrindinėmis savybėmis
įvardijami organizaciniai gebėjimai, vadovavimo įgūdţiai, kompetencija puikiai atlikti duotas
uţduotis, sėkmingas įmonės tikslų siekimas, mokėjimas pritraukti ir įkvėpti talentingus asmenis.
Williams (2010, p. 35) teigia, kad tikras talentas nelieka nepastebėtas. Talentingi ţmonės nuolat
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rodo išskirtinius gabumus ir pasiekimus, demonstruoja aukštą ţinių ir kompetencijos lygį srityse,
kur reikalingi gebėjimai palyginti, analizuoti situacijas ir strategiškai mąstyti.
Apibendrinant talento vadybinę sampratą, mokslininkai sutaria, kad talentas organizacijos
ţmonių išteklių valdymo kontekste yra visuma ţmogaus asmeninių savybių ir dalykinių
kompetencijų, susijusių su tam tikros srities išmanymu ir puikiu darbo atlikimu. Tai leidţia būti
identifikuojamu kaip ypatingu aplinkinių tarpe.
Veiksniai, identifikuojantys talentus organizacijoje
Beechler ir Woodward (2009) manymu, kai kurioms organizacijoms vis dar yra sunku
apibrėţti talento sąvoką savo veikloje, todėl daţnai talentais vadinami visi darbuotojai. Tansley
(2011) išskiria tris talentų vadybos koncepcijos naudojimo ypatumus organizacijos ţmonių išteklių
valdyme:
 organizacijos politikoje talentų vadybos koncepcija nenaudojama visiškai;
 vyrauja bendras talentų vadybos koncepcijos suvokimas kai kuriuose organizacijos
lygiuose;
 talentų vadybos koncepcija suvokiama ir plačiai naudojama organizacijoje vykdomoje
veikloje.
Iki šiol mokslinėje literatūroje vis dar nėra suderinta, kokie veiksniai leidţia identifikuoti
talentus organizacijoje. Galima išskirti 2 poţiūrius į talentų identifikavimą organizacijoje. Pirmasis
apima tam tikrą apibendrintą veiksnių sistemą. Lewis, Heckman (2006), cituodami Stewart (1997),
pateikia klasifikaciją (ţr.1 pav.), kurioje darbuotojai skirstomi į keturias kategorijas pagal du
veiksnius: sunkumą pakeisti ir vertės pridėjimą.
Sunku pakeisti
Sunkumas
pakeisti

Sunku pakeisti

3

4

Maţa pridėtinė vertė

Didelė pridėtinė vertė

Lengva pakeisti 1
Maţa pridėtinė vertė

2
Lengva pakeisti
Didelė pridėtinė vertė 2

Vertės pridėjimas
1 pav. Darbuotojų kategorijos organizacijoje (Stewart, 1997)

Mokslininkas teigia, kad pirmoms dviem kategorijoms priklausančius darbuotojus lengva
pakeisti dėl per maţos arba per didelės pridėtinės vertės, prisidedant prie įmonės sėkmės. Maţą
pridėtinę vertę teikiantys darbuotojai apibūdinami kaip vidutinius gebėjimus turinčiais dėl praktikos
stygiaus arba procesų automatizavimo. Didelė pridėtinė vertė šiuo atveju reiškia, kad darbuotojas
turi unikalių gebėjimų, kurie yra nereikalingi atliekamam darbui. Todėl talentui nėra sudaromos
galimybės atsiskleisti.
Trečiajai ir ketvirtajai kategorijoms priskiriami darbuotojai yra sunkiai pakeičiami dėl
ypatingai gerų sugebėjimų atitinkamai veiklai, tačiau tai nesuteikia jokios vertės organizacijos
klientams. Darbuotojai, kuriuos sunku pakeisti ir kurie teikia organizacijai didelę pridėtinę vertę,
vadinami įmonės ţmogiškuoju turtu. Stewart (1997) pasiūlė būdą grupuoti talentingus darbuotojus
įmonėje, kad būtų galima įţvelgti ir planuoti ateitį bei įmonės naujų darbuotojų poreikį.
Antrasis poţiūris akcentuoja labiau išgrynintų veiksnių sistemą. Smart (n.d.) organizacijos
darbuotojus siūlo skirtyti į A, B ir C lygio ţaidėjus pagal šiuos veiksnius: gebėjimą spręsti
problemas, dirbti komandoje, priimti sprendimus, lyderiavimo sugebėjimus, entuziazmą,
išradingumą, komunikabilumą, sąţiningumą. A lygio ţaidėjai sudaro 10% įmonės darbuotojų ir
vadinami talentingiausi. Toliau seka B lygio ţaidėjai - 25% vidutinių gabumų įmonės darbuotojų ir
65% - C lygio, pasiţymintys ţemesniais gebėjimais nei B lygio ţaidėjai. Galima daryti išvadą, kad
Smart (n.d.) manymu, talentų organizacijose nėra daug.
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Organizacijos ţmonių išteklių vadybos tikslas - identifikuoti talentingiausius darbuotojus.
Svarbu, kad darbuotojai maksimaliai atskleistų savo potencialą ir turimas kompetencijas, efektyviai
jas panaudotų organizacijos tikslams pasiekti. Siekiant identifikuoti organizacijos talentus,
darbuotojai vertinami pagal įvairius veiksnius: sunkumą pakeisti, pridėtinę vertę, gebėjimą spręsti
problemas, dirbti komandoje, priimti sprendimus, lyderiavimo sugebėjimus, entuziazmą,
išradingumą, komunikabilumą, sąţiningumą.
Išvados
Talentu ţmonių išteklių vadybos kontekste yra laikomi darbuotojai, turintys reikiamų asmeninių savybių,
dalykinių ţinių, praktinių gebėjimų puikiai atlikti pavedamą darbą bei dedantys papildomas pastangas siekiant kurti
papildomą vertę organizacijai.
Organizacijos darbuotojai gali būti vertinami pagal apibendrintą veiksnių sistemą, atsiţvelgiant į jų kuriamą
pridėtinę vertę ir sunkumą pakeisti, arba pagal konkrečius veiksnius, tokius kaip darbas komandoje, sprendimų
priėmimas, lyderiavimo sugebėjimai, entuziazmas, išradingumas, komunikabilumas, sąţiningumas.
Literatūra
Beechler,S.,Woodward,C.(2009).The global war for talent. Journal of International Management,15,273-285.
Chlivickas, E., Papšienė, P., Papšys A. (2009). Ţmogiškieji ištekliai: strateginio valdymo aspektai. Verslas, vadyba ir
studijos 2009, 51-65.
3. Iles, P., Chuai, X., Preece, D. (2010). Talent Management and HMR in Multinational companies in Beijing:
Detinitions, differences and drives. Journal of World Business, 45, 179-189.
4. Lewis, R. E., Heckman, R. J. (2006). Talent management: A critical review. Human Resource Management Review,
16, 139-154.
5. Nilsson, S., Ellström, P. (2012). Employability and talent management: challenges for HRD practices. European
Journal or Training and Development, 36 (1), 26-45.
6. PricewaterhouseCoopers (2011). Talentingiausiųjų darbuotojų išlaikymas - didţiausias prioritetas vadovų tarpe.
Perţiūrėta 2013, kovo 17, adresu http://www.teisesforumas.lt/index.php/nuomone-apie/1745-talentingiausijdarbuotoj-ilaikymas-didiausias-prioritetas-vadov-tarpe.html.
7. Smart,
B.
(n.d.).
Topgrading
Definitions.
Perţiūrėta
2013,
kovo
17,
adresu
http://www.topgrading.com/custom/index.cfm?id=20629.
8. Talentingiausiųjų darbuotojų išlaikymas - didţiausias prioritetas vadovų tarpe (2011). Perţiūrėta 2013, kovo 11,
adresu http://www.pwc.com/lt/lt/press-rm/articles/talentu-valdymas-11-04-19.jhtml.
9. Tarptautinių
ţodţių
ţodynas
(2010
2013).
Perţiūrėta
2013,
kovo
11,
adresu
http://www.tzz.lt/search?searchword=talentas.
10. Vural,Y., Vardarlier, P., Aukir, A. (2012). The Effects of Using Talent Management With Performance Evaluation
System Over Employee Commitment. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 58, 340-349.
11. Williams, M. (2010). The war for talent: Getting the best from the best. London:CIPD house.
1.
2.

TALENT CONCEPT IN ORGANIZATIONS HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Summary
Talent management has attracted increasing attention from academics in recent year. But there are some gaps of
defining talent concept and its using in organization management. This article focuses on concept of talent in organization
management. The article has two main components: (i) research on talent definition (ii) a review of how talent concept in
HRM of company has been conceptualized in the literature.
Keywords: talent definition, talent concept, talent in organization.
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VEIKSNIAI DARANTYS ĮTAKĄ DARBUOTOJO IR DARBDAVIO
PSICHOLOGINIAM KONTRAKTUI
Prieš penkiolika metų psichologinis kontraktas tik maţai verslo psichologų ir organizacijos
elgsenos profesionalų grupei turėjo reikšmę. Nuo tada tai tapo svarbiu objektu moksliniuose tyrimuose,
kuriuos vykdė studentai studijuojantys ţmogiškuosius išteklius, praktikai ir netgi kai kurie verslo lyderiai.
Nepaisant didėjančio susidomėjimo psichologiniu kontraktu, tyrimai išsiskiria į dvi sritis. Akademinė
visuomenė (tokie mokslininkai kaip Ed Schein, 1965; M. Rousseau, 1989; Conway ir Briner, 2009;
Rosseau ir Dabos, 2004; Brian ir Robert, 2001) susitelkė į siaurus psichologinio kontrakto srities tyrimus,
daugiausiai psichologinio kontrakto paţeidimų poveikį darbuotojo mąstysenai ir elgsenai. Tuo tarpu
dirbantys su ţmogiškaisiais ištekliais akcentuoja psichologinio kontrakto panaudojimo svarbiausias
tendencijas savitarpio santykiuose tarp darbuotojų ir įdarbinimo organizacijų. Didţioji dalis mokslinių
tyrimų yra vykdoma teoriniu poţiūriu, tuo tarpu apklausų ir jų rezultatų tyrimų beveik nevyko. Kol kas
mokslininkai tiria tik labai siaurą psichologinio kontrakto dalį.
Problema – kokie veiksniai daro įtaką darbuotojo ir darbdavio psichologiniam kontraktui?
Straipsnio objektas – veiksniai darantys įtaką darbuotojo ir darbdavio psichologiniam kontraktui.
Straipsnio tikslas – ištirti veiksnius, darančius įtaką darbuotojo ir darbdavio psichologiniam kontraktui,
bei pateikti psichologinį kontraktą veikiančių veiksnių teorinį modelį.
Straipsnio uţdaviniai:
1. Išanalizavus mokslinę literatūrą apibrėţti psichologinio kontrakto sąvoką.
2. Išskirti psichologinio kontrakto poţymius bei rūšis.
3. Suformuoti ir pateikti psichologinį kontraktą veikiančių veiksnių teorinį modelį.
Straipsnio metodai: mokslinės literatūros analizė, sisteminimas, modeliavimas.
Psichologinio kontrakto sąvokos apibrėţimas
Psichologinis kontraktas jau yra analizuojamas apie 50 pastarųjų metų, tačiau tik kelis paskutinius
dešimtmečius mokslininkai ir vadovai tikrai susidomėjo šiais organizacijos ir darbuotojų ryšiais.
Taigi, kaip turėtų būti apibrėţiamas psichologinis kontraktas? Daugelis autorių bandė apibudinti
šią sąvoką. Ed Schein (1965) apibrėţė psichologinį kontraktą kaip nerašytą vilčių, lūkesčių egzistavimą
tarp kiekvieno organizacijos nario ir įvairaus lygio vadybininko. M. Rousseau (1989) psichologinį
kontraktą apibrėţė kaip darbuotojo įsitikinimą, kad jį ir darbdavį sieja abipusis įsipareigojimas. Conway ir
Briner (2009) apibrėţia šią sąvoką kaip mainus tarp darbuotojo ir organizacijos. Šie autoriai psichologinį
kontraktą paaiškina dviem būdais: kaip abipusį paţadą įpareigojantį darbuotojus dirbti darbdaviui ir
darbuotojų reakcija į darbdavio paţadų sulauţymą. Rosseau ir Dabos (2004) pabrėţia psichologinio
kontrakto įtaką organizacijos ateičiai. Psichologinis kontraktas yra naudingas abiems pusėms: tiek
darbdaviui, tiek darbuotojui, nes padeda pasiekti geresnių rezultatų. Brian ir Robert (2001) psichologinį
kontraktą apibūdina kaip lūkesčiai dėl abipusio įsipareigojimus, kuriuos susidaro tarp darbuotojo –
darbdavio santykių. Tiksliau, tai sudaro tikėjimą ką kiekviena šalis turėtų gauti ir privalo duoti mainais į
kitos šalies įnašą. Ir visiškai nesvarbu ar darbuotojas ir darbdavys turėtų tą patį supratimą apie
psichologinio kontrakto sąlygas, psichologinis kontraktas vis vien egzistuoja. Apibendrinus visus
apibrėţimus galima sakyti jog psichologinis kontraktas tai dvipusis ryšys/procesas paremtas lūkesčių tarp
darbuotojo ir darbdavio, kurio metu abi pusės siekia naudos ir geresnių rezultatų.
Psichologinio kontrakto poţymiai ir rūšys
Psichologinio kontrakto dinamiką formuoja jo poţymiai. Mokslininkai išskyria 6 pagrindinius
psichologinio kontrakto veiksnius: savanoriškas pasirinkimas (psichologinis kontraktas motyvuoja
ţmones vykdyti įsipareigojimus, nes jie paremti laisvu pasirinkimu laikytis įsipareigojimų tikintis, kad ir
kita pusė laikysis savo įsipareigojimų); tikėjimas bendru susitarimu (individualus psichologinis kontraktas
atspindi jo/jos supratimą apie įsipareigojimus sudarytus su organizacija. Individai elgiasi pagal tuos
subjektyvius įsipareigojimus, nebūtinai atspindinčius realybę); nepabaigtumas (išskyrus trumpo
laikotarpio įdarbinimą, psichologinis kontraktas turi polinkį būti nebaigtas ir turi būti perţiūrimas laikui
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bėgant); daugialypis kontrakto sudarytojas (darbuotojų supratimas apie jų psichologinį kontraktą su
darbdaviais priklauso nuo daugybės informacijos šaltinių, kurie yra prieinami darbuotojui, pvz.: buvusios
darbovietės, buvusios darbo patirties, asmeninės patirties ir t.t.); valdyti kontraktą, kai jis nepavyksta (jei
darbuotojai ir darbdaviai pasitiki psichologiniu kontraktu, kad šis galės koordinuoti jo veiksmus, tai kitos
šalis tikriausiai negalės įvykdyti savo įsipareigojimų.); kontraktas naudojamas kaip modelis įdarbinimo
bendradarbiavime (psichologinis kontraktas sukuria modelį, kuris padeda suskurti stabilų supratimą ko
galima tikėtis iš ateities).
Nors psichologinis kontraktas pasiţymi bendromis savybėmis, tačiau jie gali būti skirstomis į tris
pagrindinias psichologinio kontrakto rūšis (Rousseau, 2004; Wellin, 2007):
 Releacinis psichologinis kontraktas apibūnamas tokiomis sąvokomis kaip lojalumas ir stabilus.
Darbuotojai su releaciniu kontraktu yra labiau pasiruošę dirbti viršvalandţius (mokamus ar ne), padėti
bendradarbiams darbo metu ir remia organizacijos pokyčius, kuriuos jų darbdaviai mano esą reikalingais.
Kita vertu, darbdaviai priima daugiau rizikos, kuri siejasi su ekonomikos nestabilumu, daţnai apsaugantys
darbuotojus nuo ekonomikos kritimų.
 Sandorio psichologinis kontraktas apibūdinamas tokiomis sąvokomis kaip siauros pareigos ir
terminuoti ar trumpo laikotarpio darbo terminai. Darbuotojai su sandorio kontraktu tvirtai laikosi
specifinių darbo sąlygų ir jeigu tik pasikeitus sąlygomis ar darbdavys nesilaiko savo sutarties sąlygų,
susiranda kitą darbo vietą. Sandorio kontraktas daţnai sudaromas su darbuotojais, kurie nesuteikia
kompanijai didelio konkurencinio pranašumo arba įmonėse, kurios dirba nestabiliose ekonominėse
rinkose.
 „Hibridinis“/subalansuotas psichologinis kontraktas atsirado tik per pastartuosiu metus.
Subalansuotas kontraktus sujungia darbuotojo įsipareigojimus ugdyti darbuotojus (nepriklausomai nuo to
ar tai vyks įmonės viduje ar išorėje), kuomet numatant, kad darbuotojai bus lankstūs bei prisitaikantys prie
ekonominės sąlygos pakitimų. Subalansuotas kontraktas leidţia pasidalinti rizika tarp darbuotojo ir
darbdavio.
Psichologinį kontraktą veikiančių veiksnių teorinis modelis rūšis
Išnagrinėjus mokslininkų aprašomą psichologinį kontraktą, buvo iškirti 6 psichologinį kontraktą
veikiantys veiksniai ir 3 pagrindinės psichologijos kontrakto rūšys. Šie veiksniai įtakoja psichologinio
kontrakto rūšis (kelias ar visas iš karto) tam tikru lygiu.
Psichologinį kontraktą veikiantys veiksniai
Savanoriškas
pasirinkimas

Sandorio
psichologinis
kontraktas

Tikėjimas bendru
susitarimu

Kontraktas naudojamas kaip modelis
įdarbinimo bendradarbiavime

„Hibridinis―/
subalansuotas psichologinis
kontraktas

Daugialypis kontrakto
sudarytojas

Nepabaigtumas

Releacinis
psichologinis
kontraktas

Valdyti kontraktą, kai jis
nepavyksta

1 pav. Psichologinį kontraktą veikiančių veiksnių teorinis modelis. Sudaryta autoriaus, remiantis Rousseau, 2004; Wellin,
2007 nurodytomis rūšimis ir mokslininkų išskirtais poţymiais.

Kaip galima matyti iš 1 paveikslo, tris pagrindines psichologinio kontrakto rūšis įtakoja šeši
veiksniai. Veiksnių įtakojamos psichologinio kontrakto rūšis priklauso nuo mokslininkų pateiktų veiksnių
ir psichologinių kontraktų rūšių apibrėţimų. Tinkamai pasirinktas psichologinis kontraktas gali padėti
suderinti darbuotojo ir darbdavio psichologinio kontrakto lūkesčius.
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Išvados
Mokslinėje literatūroje nėra tiksliai apibrėţta psichologinio kontrakto sąvoka, taip pat nebuvo daug autorių
rašiusių šia tema. Tačiau išanalizavus autorius, kurie apibrėţė psichologinio kontrakto sąvoką apibendrintai buvo
suformuota psichologinio kontrakto sąvoka. Galima teigti, kad psichologinis kontraktas – tai dvipusis ryšys/procesas
paremtas lūkesčių tarp darbuotojo ir darbdavio, kurio metu abi pusės siekia naudos ir geresnių rezultatų.
Skiriami trys pagrindiniai psichologiniai kontraktai: sandorio, releacinis ir „Hibridinis―/subalansuotas. Pirmieji du
modeliai buvo naudojami ir anskčiau, o trečiasis – „Hibridinis―/subalansuotas psichologinis kontraktas pradėtas naudotis
tik pastaraisiais dešimtmečiais. Priklausomai nuo ateities organizacijų formų/stilių kitimų, kis ir psichologinis kontraktas.
Mokslininkų buvo išskirti 6 pagrindiniai psichologiniai kontrakto veiksniai: savanoriškas pasirinkimas; tikėjimas bendru
susitarimu; nepabaigtumas; daugialypis kontrakto sudarytojas; valdyti kontraktą, kai jis nepavyksta; kontraktas
naudojamas kaip modelis įdarbinimo bendradarbiavime. Kiekvienas jų turi sabo apibrėţimus ir apibūdina kelis (ar visus)
psichologinio kontrasto rūšis.
Pateiktame psichologinį kontraktą veikiančių veiksnių teoriniame modelyje leido atskleisti bruoţus, kurie įtakoja
kiekvieną psichologinio kontrakto rūšį. Šis modelis turėtų padėti pritaikyti psichologinio kontrakto rūšį organizacijoje
priklausomai nuo joje esančių darbo stiliaus, specifikos, darbovietės kultūros ir kt. svarbius dalykus. Pasirinkus vieną ar
kitą psichologinio kontrakto rūšį reiktų atkreiptų dėmesį į poţymius, kurie jį apibūdina tam, kad būtų lengviau suderinti
darbuotojų ir darbdavių lūkesčiai.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
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EMPLOYER AND EMPLOYEES PSICHOLOGICAL CONTRACT ARE INFLUENCED BY
PSICHOLOGICAL CONTRACT TYPE‘S FEATURE
Summary

Psychological contract are not analyzed among the scientists and human resource practitioners fifteen years ago.
In nowadays discussion there are only two areas which are covered by academicals community and human resource
practitioners. It is important that psychological contract would be analyzed and used in practice because it can help work
more efficient for organizations. The article analyzes the psychological contract concept (and made summarized concept
considered all analyzed author concepts), its features and psychological contract types. Article provided by forming
psychological contract types and features influencing it by theoretical model.
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Gintautas Radvila
Generolo Jono Ţemaičio Lietuvos karo akademija

VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMAS FINANSINĖMIS
PRIEMONĖMIS
Šių dienų pasaulį krečiant finansinėms krizėms vis daugiau dėmesio kreipiama į netobulas
sistemas, neefektyvumą ar tiesiog sistemines klaidas, o kaip yra ţinoma visų finansinių sistemų
esminis elementas yra darbuotojas. Išskiriamos dvi pagrindinės dirbančiųjų grupės: privataus ir
viešojo sektoriaus. Viešajame sektoriuje ţmogus dirba „kietoje―, konservatyvioje, monopolistinėje
struktūroje, kur viskas turi būti aišku ir stabilu. Tačiau vertinant darbuotojus, jų darbo rezultatus ir
įsitraukimo į organizaciją laipsnį, daţnai abejojama jų pastangomis. Todėl būtina tinkamai įvertinti
dirbančiuosius ir atitinkamai juos motyvuoti. Valerija Gerikienė ir Inga Blaţienė (2009) labai aiškiai
ir konkrečiai per teisės aktų prizmę ištyrė esmines darbuotojų apmokėjimo problemines sritis
viešajame sektoriuje. Jurgita Lazauskaitė–Zabielskė (2010), nagrinėjo atlygio uţ darbą teisingumo
principą ir išskyrė, jog tik įgyvendinus teisingo atlygio uţ darbą principą galima motyvuoti
darbuotojus. Kai–Andreas Otto (2013) pabrėţė svarbą reformuoti esamą viešojo sektoriaus darbo
apmokėjimą jį orientuojant į pasiektus rezultatus, kas veiktų kaip labai sėkminga motyvuojanti
sistema. Šiuo metu galima įţvelgti tokios sistemos trūkumą Lietuvoje, todėl keliama problema – kaip
tinkamai galima panaudoti finansines motyvavimo priemones Lietuvos viešajame sektoriuje?
Tikslas: pateikti sėkmingo finansinių motyvavimo priemonių Lietuvos viešajame sektoriuje
taikymo įţvalgas. Tikslui pasiekti buvo iškelti šie uţdaviniai:
1. Išanalizuoti atlygio sistemos taikymo naudą viešajame sektoriuje.
2. Ištirti finansines motyvavimo priemones.
3. Apţvelgti finansinių motyvavimo priemonių taikymo viešajame sektoriuje galimybes.
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir mokslinių bei apţvalginių straipsnių lyginamoji
analizė, interviu ir ekspertų apklausos.
Atlygio sistemos taikymas
Prieš nagrinėjant temą būtina apibrėţti keletą esminių sąvokų, iš kurių „motyvaciją galima
apibrėţti kaip jėgą, kuri suteikia individui energiją ir kryptį tam tikrai jo elgsenai bei yra pagrindas
siekio ir nusiteikimo veikti toliau, susidūrus su kliūtimis― (Lipinskienė, 2012, p. 10). „Viešasis
sektorius – tai valstybės bendrieji sprendimai ir jų padariniai― (Arimavičiūtė, 2005, p. 309). Taip pat
reiktų išskirti, jog „materialinį atlygį sudaro tiesioginis (darbo uţmokestis, premijos, pelno dalis ir
pan.) ir netiesioginis (įvairios privilegijos, mokamos atostogos, nuolaidos pirkiniams ir pan.)―
(Lipinskienė, 2012, p. 231) atlygis. Esminiai situacijų pasikeitimai iššaukia greitus sprendimus, kurie
privalo būti savalaikiai ir efektyvūs. Pastebima, jog didţioji dalis naujovių pirmiausia yra išbandoma
privačiame sektoriuje. Ne išimtis yra ir finansinių motyvavimo priemonių taikymas. Tam pagrindą
sudarė įmonių darbo analizės ir efektyvumo tyrimai. Šiuo metu viena iš labiausiai išskiriamų sistemų
yra atlygio sistema. Ji yra apibrėţiama kaip „bazinis darbo uţmokesčio lygmuo su papildomu
piniginiu ir materialiu nepiniginiu apdovanojimu uţ kokybę ir rezultatus, kuris praktikuojamas
daugelyje organizacijų, surado atlyginimų sistemą― (Lipinskienė, 2012, p. 14). Įmonių atlygio sistema
paremta darbuotojų rezultatyvumu ir įsitraukimu į organizacijos veiklą per finansines priemones. Taip
darbuotojas yra skatinamas savimotyvacijai, kadangi jo gerovė tiesiogiai priklausys nuo jo atlikto
darbo. Kaip praktikoje sėkmingai taikyti šią sistemą, aiškiai apibrėţė Michael Armstrong ir Ann
Cummins knygoje „The reward management toolkit―. Autoriai teigia, jog sistema remia sėkmingą
įmonės įkūrėjų (akcininkų) tikslų siekimą per įvairius atlygio aspektus įskaitant ir ţmonių išteklių
valdymą. Kessler išskiria, jog ―bet kuri nuo veiklos rezultatų priklausanti darbo uţmokesčio sistema
yra pagrįsta trimis ypatybėmis: (1) indivualiai darbuotojui nustatomi darbo atlikimo kriterijai, (2)
įvertinama ar buvo įvykdyti minėtieji kriterijai, (3) susiejamas įvertinimas su financiniu atlygiu‖4
4

„Any performance-based pay scheme is founded upon three features: (1) setting performance criteria for individual employee; (2)
assessing whether those criteria have been met; and (3) linking the assessment to financial reward‖
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(2005, p. 272). Įvertinus šių dienų motyvavimo tendencijas, visos taikomos priemonės krypsta į
darbuotojų pasiekiamus rezultatus, o pats atlygio sistemos taikymas yra labai lankstus. Šis modelis
labai greitai įsitvirtino sėkmingai veikiančiose privataus sektoriaus kompanijose ir palaipsniui jo
idėjas bandoma įgyvendinti valstybiniame sektoriuje.
Finansinio motyvavimo būdai
Tęsiant temą būtina atskirti tiktai materialines motyvavimo priemones. Jų paprastą
suskirstymą pateikia Diana Lipinskienė (2012). Ji išskiria tris grupes finansinių atlygių, kurie remiasi:
veiklos rezultatais, naryste ir aiškiai naryste. Pirmajai grupei priskiriami atlygiai: vienetinis/laikinis
darbo, komisiniai, paskatinimo planai, premijos uţ darbą, priedai uţ nuopelnus. Antrajai:
pragyvenimo išlaidos, darbo vietos pritaikymas prie poreikių, pakėlimas į aukštesnes pareigas, pelno
paskirstymas. Trečiajai: draudimas, apsaugos programos, atlygis uţ nedirbtą laiką, aptarnavimas ir
papildomas uţmokestis. Vertinant darbuotojų motyvaciją per minėtąsias motyvavimo priemones
pasinaudosiu Linos Marcinkevičiūtės (2010) aprašytais tyrimais, kur teigiama, jog „tiriant
materialinio motyvavimo sistemų efektyvumą maisto pramonės įmonėse, nustatyta, kad 73 proc.
respondentų buvo nepatenkinti minėtomis sistemomis― (p. 128) dėl sistemų netobulumo, neaiškumo,
neobjektyvumo ir kitų prieţasčių. Tame pačiame leidinyje „analizuojant ŢŪB darbuotojų darbo
motyvus, prioritetai buvo teikiami darbo uţmokesčiui (80 proc.)― (Marcinkevičiūtė, 2010, p. 137),
kuris yra bene pati efektyviausia finansinio motyvavimo priemonė. Kitas tyrimas parodė, jog
„valstybės tarnautojai nori būti įvertinti, kad jiems būtų atlyginta uţ atliktą darbą― (Palidauskaitė,
Vaisvalavičiūtė, 2011, p. 139). Dar viename Kauno apskrities seniūnijų tyrime teigiama, jog „atlygis
darbuotojams yra tapatinamas su materialinėmis motyvavimo priemonėmis ir įvardijamas kaip visų
formų atlygis, kurį įmonė suteikia savo darbuotojams mainais uţ atliktą darbą.― (Legenzova, 2012, p.
66). Kontroliniam finansinių motyvavimo priemonių naudojimo patikrinimui buvo apklausti kelių
įmonių vadovai ar kiti vadovaujančias pareigas uţimantys asmenys. Didţioji dalis jų išskyrė, jog
finansinės motyvavimo priemonės, tokios kaip priedai uţ nepriekaištingą darbą, papildomai
apmokami viršvalandţiai, finansiniai paskatinimai uţ įgyvendintas idėjas, taip pat, nuolaidos įmonių
teikiamoms prekėms ir paslaugoms bei kitos, yra labai aukštai vertinamos. Minėtų paskatų
efektyvumas dešimties balų sistemoje vidutiniškai buvo įvertintas 9,28 balo. Pasidomėjus, ar yra kitos
nefinansinės motyvavimo priemonės, kurios didintų darbuotojų motyvaciją labiau nei finansinės, tik
14% respondentų atsakė, jog jų nuomone yra. Iš šių pateiktų pavyzdţių galima daryti išvadą, jog
Lietuvos atveju, labiausiai motyvuojančios yra finansinės priemonės, o visos kitos yra tik antrinės.
Finansinių motyvavimo priemonių taikymo valstybiniame sektoriuje galimybės
Nagrinėjant valstybinį sektorių, išnagrinėsime valstybės tarnautojų motyvavimą finansinėmis
priemonėmis. Atliktame tyrime, net 97% respondentų nurodė, jog motyvacijos maţėjimui įtakos
labiausiai turi finansinio atlygio sumaţėjimas. Iš tų pačių respondentų net „81,3% minėjo finansines
paskatas‖ (Valstybės tarnybos departamentas, 2009, p. 2) kaip paprastai motyvuojantį veiksnį (tai
buvo aukščiausią rezultatą pasiekęs vertinamasis rodiklis). Kitas valstybės tarnautojų motyvacijos
tyrimas, atliktas 2008 metais, parodė, jog net 95,6% respondentų išskyrė, kad adekvatesnis ir
teisingesnis veiklos įvertinimas pinigine išraiška yra labiausiai motyvuojantis veiksnys. Kartu 94,8%
respondentų pabrėţė atlygio susiejimo su darbo rezultatais svarbą. ―Pagrindiniai veiksniai, kurie
demotyvuoja valstybės tarnautojų veiklą yra: prastas vadovavimas (54%); neadekvatus darbo
uţmokestis (53%)‖ (Palidauskaitė, 2008, p. 2). Anot Valerijos Gerikienės ir Ingos Blaţienės (2009),
šiuo metu yra ―nustatyta, jog darbo apmokėjimo sąlygos atskirose institucijose yra labai skirtingos.
Ypač nepalankios darbo apmokėjimo sąlygos valstybinio sektoriaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis‖ (p. 314). Išanalizavus nagrinėtus straipsnius, tyrimus, teisės aktus ir kitus šaltinius, galima
antrinti anksčiau minėtų autorių minčiai, jog „siekiant įgyvendinti teisingumo, objektyvumo bei
skaidrumo principus mokant uţ darbą valstybinio sektoriaus darbuotojams, autorių nuomone, būtina
priimti vieningą teisės aktą, visame valstybiniame sektoriuje reguliuojantį darbo apmokėjimo tvarką―
(Gerikienė, Blaţienė, 2009, p. 315). Taip pat būtina sukurti vieningą sistemą, kuri remtų valstybio
sektoriaus personalo planavimo politiką, darbo apmokėjimo tvarką, darbuotojų motyvavimo ir
tobulinimo sistemas.
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Išvados
Lietuvos viešasis sektorius turėtų būti reformuojamas naudojant atlygio sistemą, kas padidintų darbo rezultatų
efektyvumą, o drauge pati sistema skatintų darbuotojų savimotyvaciją.
Ištyrus finansines motyvavimo priemones paaiškėjo, jog jos šiuo metu yra efektyviausios skatinant darbuotojus,
todėl didţiausias dėmesys turėtų būti skirtas tinkamo jų panaudojimo analizei.
Siekiant, kad tinkamai būtų taikomos finansinės motyvavimo priemonės viešajame sektoriuje, tikslinga
įstatymiškai sukurti sistemą, kuri, remiantis vienodais kriterijais, aiškiai nustatytų darbo apmokėjimo ir finansinio
skatinimo priemonių taikymo principus visiems darbuotojams.
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m. 2009. Perţiūrėta 2013, balandţio 20, adresu http://www.vtd.lt/index.php?-1878321688
1.

MOTIVATION OF PUBLIC SECTOR EMPLOYEE USING FINANCIAL INSTRUMENTS
Summary
The article is based on the financial instruments that could be used in public sector for the purpose to
motivate the employee. First of all it has been found out that for the moment performance-based pay system is the most
valuable in order to achieve effective outcome and it is tightly connected to the motivation systems. Furthermore in
Lithuania case the most motivating instruments are based on the financial measures. Therefore Lithuania public sector
should reform its management depending on the performance-based pay model. This model allows employee to be selfmotivated personnel according to their outcome. Currently, the financial motivation in the public sector has the greatest
potential to increase performance-oriented efficiency.
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Ieva Grudzinskaitė
Kauno Technologijos Universitetas

DISKRIMINACIJA DARBO RINKOJE RASINIU POŢIŪRIU
Šiame straipsnyje analizuojama diskriminacijos darbo rinkoje problema rasiniu poţiūriu:
aptariamos galimos to prieţastys, analizuojamos paralelės su Lietuva. Siūloma diskriminaciją maţinti
toliau intensyviai šviečiant visuomenę, teikiant paramą bei konsultacijas asmenims, negalintiems
įsitvirtinti darbo rinkoje.
Terminas „diskriminacija― daţniausiai apibrėţiamas kaip teisių suvarţymas ar jų atėmimas
ţmogui ar visai jų grupei yra kilęs iš lotynų kalbos ţodţio discriminare, discriminatio, kuris reiškia
atskirti, atskyrimas. Daţniausiai asmenys diskriminaciją patiria dėl religinių paţiūrų, rasės,
įsitikinimų, lyties, tautybės, kalbos ar socialinės padėties. Diskriminacija – visokeriopai paplitęs
neigiamas reiškinys šiuolaikinėje visuomenėje, su kuriuo privalo kovoti ne tik pavieniai asmenys, bet
ir valstybė bei jos institucijos. Nors Europos Komisija imasi įvairių veiksmų, skatinančių paţinti
diskriminaciją kaip reiškinį, taip didindama informuotumą šios opios problemos klausimu bei
remdama socialinius partnerius ir lygybę uţtikrinančias institucijas, kurios padeda kovoti su
diskriminacija – ši problema vis dar išlieka viena didţiausių ne tik Lietuvos, bet ir Europos bei
pasaulio mastu.
Straipsnio tikslas. Aptarti rasinę diskriminaciją darbo rinkoje ir galimas jos prieţastis,
pristatyti diskriminaciją rasiniu poţiūriu JAV ir Lietuvoje.
Diskriminacijos darbo rinkoje prieţastys bei pasekmės. Diskriminacija darbo rinkoje yra
opi problema, kadangi ji paveikia ne tik pačius ţmones: jie jaučiasi neįvertinti, nesuprasti,
nemotyvuoti, paţeidţiami, bet ir jų socialinį statusą. Neretai įsidarbinę ţmonės dėl patiriamos
diskriminacijos ir patyčių darbą meta ar jo netenka. Kitiems sunkiau įsitvirtinti darbo rinkoje:
darbdaviai bei valstybinės institucijos diskriminuoja asmenis dėl rasės, lyties, amţiaus. Diskriminacija
turi neigiamų pasekmių ir švietimo srityje: dėl patyčių ir socialinių nuostatų ţmonės negali įgyti
kvalifikacijos ir tai uţkerta jiems kelią įsitvirtinti darbo rinkoje bei aprūpinti savo šeimą.
Darbo vietų kūrimas – viena iš išeičių norint išvengti diskriminacijos darbo rinkoje, tačiau XX
a. pabaigoje atlikus tyrimus Jungtinėse Amerikos Valstijose (Kawaguchi, 2005 p. 1) buvo pastebėta,
kad juodaodţiai sukuria nepalyginamai maţiau darbo vietų rinkoje, nei kitos etninės grupės. Patebėta
tendencija stebina, kadangi darbo vietų kūrimas uţkerta kelią diskriminacijai darbe, kadangi
savarankiškas darbas uţkerta kelią diskriminacijai prieš pavaldinius iš darbdavio pusės, taip pat
išvengiama atskirties nuo kolegų. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad vos 5% juodaodţių susikuria darbo
vietas patys ir tam yra net keletas prieţasčių, iš kurių pagrindinės - vartotojų ir kredito įstaigų
diskriminacija verslui (Kawaguchi, 2005 p. 1).
Vartotojų diskriminacija yra vienas iš pagrindinių veiksnių, trukdančių afroamerikiečiams
įsitvirtinti darbo rinkoje. Norėdami kurti savo verslą jie daţniausiai susiduria su rasine diskriminacija
– vartotojai pas juos perka tik tuo atveju, jei jų siūloma kaina yra pakankamai maţesnė nei kitų
pardavėjų siūloma kaina (Kawaguchi, 2005 p. 3). Tokia diskriminacija atgraso ţmones nuo nuosavo
verso bei darbo vietų kūrimo. Tokie ţmonės mieliau samdosi dirbti į jau esamas firmas, tačiau, kaip
pastebima, daugiau afroamerikiečių buvo samdoma didţiosiose firmose, kurios labiau laikosi
antidiskriminacinių įstatymų.
Afroamerikiečiai Jungtinėse Amerikos Valstijose patiria diskriminaciją ne tik iš vartotojų, bet
ir iš kredito įstaigų. Jiems sunkiau gauti paramą naujam verslui pradėti. Nacionalinės smulkiojo verslo
finansų apklausos duomenimis, juodaodţių verslininkų paraiškos paskolai gauti yra dvigubai daţniau
atmetamos nei baltaodţių, taip pat jiems taikomos didesnės palūkanų normos. Dėl tokių nelygių
reikalavimų verslo steigimui daug gabių ir turinčių patirties afroamerikiečių praranda viltį bei norą
steigti nuosavą verslą.
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Diskriminacija Lietuvos darbo rinkoje – romų problema
Daug ţmonių patiria įvairią diskriminaciją bandydami kurti savo verslą ar ieškodami darbo.
Daţniausiai tai sąlygoja kalbos barjeras, neigiama aplinkinių nuomonė dėl rasės, tikėjimo, tautybės.
Ţmonės susiduria su problemomis dėl sudėtingų įstatymų, neretai jiems trūksta lėšų, sunku gauti
finansavimą savo verslui pradėti. Viena iš labiausiai ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje
diskriminuojamų tautų socialiniu bei darbo rinkos aspektu yra romai: ne tik tarp etninių, bet ir tarp
socialinių grupių, daugumos visuomenės nuostatos romų atţvilgiu jau daugelį metų išlieka itin
neigiamos, tai susiję ir su neigiama informacija apie juos spaudoje (Beresnevičiūtė, 2010 p. 87).
Daugybę sunkumų patiria ir kiti tautinių maţumų atstovai.

1 pav. Pagrindinės kliūtys romams įsidarbinant, proc. (Šaltinis: Socialinių turimų instituto Etinių tyrimų centras)

2012 m. kovo 26d. – balandţio 3d. Socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto uţsakymu
atliktos apklausos metu paaiškėjo, kad romai vis dar išlieka pačia nemėgstamiausia etnine grupe
Lietuvoje – jų kaimynystėje nenorėtų gyventi 62,6 % respondentų. Apklaustųjų nuomonė yra labai
svarbus rodiklis, parodantis itin didelę atskirtį tarp romų bei kitų etninių maţumų ir pačių lietuvių.
Lyginant romų ir kitų tautinių maţumų socialinę ir ekonominę padėtį uţimtumo, švietimo, būsto bei
sveikatos srityse pastebima daug didelių skirtumų. Baigus privalomą vidurinį (Lietuvoje privaloma
mokytis iki 16 metų. Privalomasis mokymasis paprastai trunka iki dešimtos klasės) ugdymą toliau
besimokančių romų skaičius ţenkliai sumaţėja – vos 15 % toliau tęsia mokymąsi. Tai daro įtaką ir jų
tolimesniam gyvenimui – ţenkliai sumaţėja jų įsidarbinimo galimybės (ţr. 1 pav.). Visuomenėje
nediskutuojama apie romų vaikų pastangas išsilaikyti pakankamai nedraugiškoje mokyklos aplinkoje
bei suaugusiųjų norą įsidarbinti ir dėl to patiriamas patyčias (Vosyliūtė, 2012). Socialinių tyrimų
centro Etninių tyrimų instituto uţsakymu atliktos apklausos duomenimis penktadalis romų neturi
privalomojo sveikatos draudimo arba neţino, ar yra juo draudţiami, o apie 90 proc. apklaustų romų
namų ūkių pajamos yra maţesnės uţ nacionalinį skurdo lygį.
Romų padėtis Lietuvos darbo rinkoje – tarsi uţburtas ratas: jie patiria patyčias, mokytis sunku,
tėvai daţniausiai negali padėti ruošti namų darbų, nes patys yra maţaraščiai, net susiduriama su
situacijomis, kai vaikai nepriimami į mokyklas (Bareišis, 2009), studijuoti daţnai neturi lėšų ir
galimybių, sunkiai gauna socialinį būstą, nors nesibaido ir paprasto darbo, romai daţniausiai darbinasi
paslaugų sferoje (Bareišis, 2009), – jį gauna labai sunkiai ir su nepasitikėjimu dėl nusistovėjusio
neigiamo poţiūrio į juos, savo verslo kurti daţniausiai negali nes neturi tam lėšų ir išsilavinimo bei
patirties. Kaip pastebima iš pateikto paveikslo sunkiausiai romams įsidarbinti dėl neigiamo
visuomenės, darbdavių poţiūrio į juos, jiems trūksta išsilavinimo bei kvalifikacijos (profesinių ţinių),
įgūdţių.
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Išvados
Kasdieniniame gyvenime kartais pastebimas išankstinis neigiamas poţiūris yra reali kliūtis sėkmingai kitataučių
integracijai į kultūrinę, socialinę bei darbo rinkas. Kitataučiams sunku likti nepastebėtiems, neatpaţintiems ir dėl to jie
tampa ypač paţeidţiami, priklausomi nuo visuomenėje vyraujančių stereotipų ir išankstinių nuostatų. Įvertinant
kitataučiams kylančius sunkumus ir ieškant adekvačių pagalbos priemonių, galima uţkirsti kelią nelygybės bei socialinės
atskirties kilčiai. Tam, pirmiausia, reikia aiškiai suvokti visuomenės narių poţiūrį į kitataučius ir jų socialinio dalyvavimo
galimybes, integruojantis į gyvenimą (Radzevičienė L., Kantauskaitė D., 2008: 180). Socialinė atskirtis yra būtent ta
problema, kuri uţkerta kelią kitataučiams kurti savo verslą kitoje šalyje: neretai uţguiti, nedrąsūs ţmonės bijo ko nors imtis
siekdami išvengti neigiamos aplinkinių reakcijos, uţgauliojimų. Tautinėms maţumoms sunku įsitvirtinti darbo rinkoje dėl
seniai nusistovėjusių neigiamų stereotipų. Darbdaviai mieliau renkasi tautiečius norėdami būti uţtikrinti, kad bus išvengta
rasinių konfliktų kolektyve. Darbdaviai turėtų būti skatinami valstybinių institucijų įdarbinti kitataučius. O pastarieji turėtų
būti skatinami aktyviai ieškotis darbo bei mokytis. Antididkriminacinių įstatymų laikymasis turėtų būti ne tik teoriškai
ţinomas, tačiau ir taikomas praktikoje. Diskriminacija turėtų būti maţinama intensyviai šviečiant visuomenę.

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
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RACIAL DISCRIMINATION IN JOB MARKET
Summary

The article firstly describes the definition of discrimination and later on gets into the details of how such an act
would affect the workers and the companies who are dealing with this widely spread problem. Eventually, the article gets
into the facts about two sides of the world and explains, exactly, how the people of certain races are being affected by
discrimination. It discusses the main problems among African Americans into self-employment: customer discrimination
and credit market discrimination. Also, this article discusses discrimination in Lithuanian labour market: difficulties in
education, searching for a job or self-employment.
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Indrė Uosytė
Kauno technologijos universitetas

MOTERŲ, KAIP SOCIALIAI IR EKONOMIŠKAI AKTYVIŲ ASMENYBIŲ
EVOLIUCIJA
Moterų diskriminacija ir saviraiškos ribojimas yra vienas svarbiausių dalykų, dėl kurio
moterys kovojo nevienus šimtmečius. Moterų teisių ribojimas laikui bėgant vis maţėja, tačiau vis dar
yra aktualus ir vertas dėmesio, kaip smerktinas ir nepagrįstas reiškinys.
Šiame straipsnyje bus apţvelgtas moterų gyvenimas nuo devyniolikto maţiaus iki šių dienų,
aprašant feminizmo pradţią ir jo įtaką moterų mąstymui, taip pat yra minimos moterų savybės, kurios
skiria jas nuo vyrų ir padeda tapti konkurencingomis darbo rinkoje bei privalumus ekonomikoje bei
kitose srityse. Pagrindinis straipsnio tikslas yra parodyti, kad moteris per pastaruosius du šimtmečius
padarė didţiulę paţangą ir toliau tobulėja bei nėra prieţasčių jas laikyti maţiau profesionaliom ar
kitaip nuvertint jų gabumus, versle, ekonomikoj ar kitose srityse.
Moteris devynioliktame amţiuje - feminizmo pradţia. Nuo pat senųjų laikų, kai
matriarchatą pakeitė patriarchatas, moterys uţėmė antraplanį vaidmenį šeimoje ir visuomenėje, buvo
maţiau vertinamos nei vyrai. Daugelyje senovės valstybių tėvai didţiuodavosi savo sūnumis, o
dukros buvo laikomos savotiška neganda, ištikusia šeimą. Tai buvo pateisinama tuo, kad vyras yra
fiziškai stipresnis, valingesnis sutvėrimas nei moteris, o moterys laikytos prastesnėmis, nes jų elgesys
yra paremtas emocijomis ar baimėmis. Tačiau taip vertinti moterį nėra teisinga, nes juk jos augina
vaikus, rūpinasi namais, bei pastaraisiais amţiais nenuilstančiai siekia įrodyti, kad vyriškajai lyčiai
maţai kuo nusileidţia ir darbo rinkoje. Nuo devyniolikto amţiaus pabaigos moterys pradėjo aktyviai
reikštis visuomenėje, joms buvo leista studijuoti aukštosiose mokyklose ir siekti save realizuoti
srityse, kurios anksčiau buvo pasiekiamos tik vyrams: verslas, bankai, medicina, teisė ir kt.. 1849
metai. anglė ElizabethBlackwell tapo pirmaja pasaulyje moterimi, gavusia gydytojos diplomą, o 1870
metai. amerikietė Ada Kepley buvo pirmoji moteris, gavusi teisininkės diplomą, Elinor Ostrom, kuri
gavo 2009 nobelio premiją uţ ekonomikos valdymo analizę. Tokie moterų pasiekimai paklojo
pagrindus šiuolaikinėms merginoms, siekiant būti lygiavertėmis darbuotojomis, darbo rinkoje bei
partnerėmis šeimoje, nenusileidţiant vyrams. Prie moterų mokslinio ir socialinio tobulėjimo daug
prisidėjo devynioliktame amţiuje prasidėjęs moterų judėjimas siekiantis lygių teisių. Tai buvo
feminizmas – visuomeninis, politinis judėjimas, kurio tikslas yra pasiekti, kad moterys turėtų visas
politines, socialines ir ekonomines teises bei galimybes, lyges su vyrais. Feminizmas nuo pat savo
pradţios iki dabar buvo prieţastis pokyčiams vykusiems Vakarietiškoje visuomenėje, įskaitant
moterų balsavimo teisę, teisingą įdarbinimą su realias atlyginimais, teisė inicijuoti skyrybų procesą ir
skyrybų įvedimą, bei teisę į universitetinį išsilavinimą.
1 lentelė. Mokymosi visą gyvenimą lygis 25-64 m. amţiaus gyventojų procentine išraiška (%)
2007
2008
2009
2010
2011
Metai
4,5
4,3
4,6
4,2
6,2
Vyrai
8
6,7
6,3
5,6
8,4
Moterys

Moterų diskriminacija darbo rinkoje. Nepaisant moterų siekių ir darbų vardan pilietiškai ir
visuomeniškai teisingesnių sąlygų, visuomenėje vis tiek susiduriame su moterų diskriminacija, kuri
pasireiškia atlyginimų skirtumu tarp moterų ir vyrų (moters gaunamas darbo uţmokestis sudaro apie
70 procentų vyro darbo uţmokesčio), bei šeimos politika, kurioje moteris, laikoma nevisaverte
partnere vyrui, ar tiesiog jo nuosavybe. Dėl to, daugeliui ţmonių, atrodo, kad feminizmo ar tiesiog
daugumos moterų siekis yra bet kokia kaina pralenkti vyrus, būti geresnėmis uţ juos (Pugačiauskaitė,
2012). Tačiau, kaip ir minėta vis dar yra vyrų, kurie siekia reguliuoti moterų gyvenimus, ir tai
ganėtinai aiškiai pastebima islamą išpaţįstančiose šeimose, kuomet vyras yra laikomas šeimos
maitintoju ir tvarko šeimos, taip pat ir moters, gyvenimus remiantis savo įsitikinimais. Tačiau neretai
vakarietiškame pasaulyje pasitaiko ţymiai agresyvesnis poţiūris į moterį, kuris pasireiškia moterų
psichologine diskriminaciją, kuri būna itin nuoţmi. Vyrams nėra lengva uţleisti dominuojančias
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pozicijas moterims, nepaisant jų gabumų ar patirties. Nors pastaraisiais metais moterys vis efektyviau
siekia būti pripaţintos ir joms pavyksta išvengti, neigiamų stereotipų, įtakos jų daromai karjerai. To
pavyzdys galėtų būti garsios mūsų šalies ir kitų valstybių politikės, verslininkės, mokslininkės, tokios
kaip Dalia Grybauskaitė, Irena Degutienė, taip pat, Hilari Clinton, Vokietijos kanslerė –
AngelaMerkel, Mari Kiuri, Jane Austen,bei kitos garsios ir daug pasiekusios asmenybės. Tokie
pavyzdţiai įrodo, kad moteris gali būti ne tik namų šeimininkė, bet ir savarankiškai planuoti savo
gyvenimą ir dominuoti pasauliniu mąstu.
Karjeros aukštumų pasiekia vis daugiau moterų
Moterų profesionalumas ir kompetencija laikui bėgant auga. Pasaulyje prasidėjus ekonominei
krizei 2008 metais, daugeliui bankų ar kitų stambių įmonių, siekiant sušvelninti krizinę situaciją,
pradėjo vadovauti moterys. Tokia tendencija itin pastebima Islandijoje (dviejų iš keturių bankrotą
patyrusių bankų naujomis vadovėmis paskirtos moterys), bei Didţiojoj Britanijoj, kur vienas
didţiausių bankų - „Lloyds TSB", jau ne vienerius metus (jau prieš ekonominę krizę) aktyviai
propaguoja praktiką į aukštas, valdančiąsias pozicijas skirti moteris vadoves. Susiklosčiusi situacija
mums parodo, kad moteris, pasitelkusi savo įgytas ţinias, bei iš gamtos paveldėtą, ramumą,
nuosaikumą ir diplomatiškumą sugeba ne tik auklėti jaunąją kartą, bet ir būti puikiomis
verslininkėmis ar vadovėmis. (Zykutė, 2009). Tačiau tokios tendencijos yra pastebimos tik
vadovaujančiose pozicijose, kadangi ţemesnes pareigas einančios moterys vis dar jaučiasi nepelnytai
nuvertinamos. Daugelis darbdavių moteris yra linkęs vertinti, kaip ne itin patikimus darbuotojus, nes
jos vidutiniškai bent kartą per visą darbingą gyvenimo laikotarpį išeis pagimdyti bei auginti vaiką.Bet
ar tikrai tai kenkia moterų darbingumui? Juk neretai moteris turinti vaikų į drabą ţiūri atsakingiau ir
geriau atlieka savo pareigas nei jų neturinti. Taip nutinka, nes kiekviena moteris, ypatingai tos, kurios
pagimdo maţylius, labai atsakingai ţiūri į jų ateitį bei finansinį stabilumą, bei to paskatinta stengiasi
išsaugoti turimą darbo vietą, kas ir lemia didesnį darbo našumą. (Zykutė, 2009).
METAI
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2 lentelė. Moterų ir vyrų vid. atlyginima
Vyrų
Moterų
1262,3 Lt
1052,63 Lt
1570,15 Lt
1263,63 Lt
1909,4 Lt
1555,28 Lt
1815,2 Lt
1552,98 Lt
1741,35 Lt
1263,63 Lt
1769,58 Lt
1532,5 Lt

Išvados
Apţvelgus moters gyvenimą praeityje ir dabar, galima pagrįstai sakyti, kad šiuolaikinės moterys turi,
nenuginčijamai, daugiau teisių, nei tos, kurios gyveno prieš kelis šimtmečiu, ar tūkstantmečius (senovės civilizacijose).
Moteris, per gana trumpą laiką, nuo 19 amţiaus pabaigos, įsikovojo garbingą vietą visuomenėje, laisvę siekti karjeros
aukštumų, nesvarbu kokioje srityje: teisėje, medicinoje, politikoje, versle ar kitur. Įvertinus tam tikras moterų savybes, jas
net galima palyginti su chameleonais. Moteris yra apdovanota talentu, prisitaikyti prie jas ištikusių negandų ir visada tikėtis
geriausio, tobulėti, kas buvo vienas iš pagrindinių motyvų, kodėl dabartinėje visuomenėje moteris yra gerbiama ir
vertinama ne tik kaip motina, bet ir kaip asmenybė, siekianti aukštumų daugelyje sričių.
Literatūra
1.
2.
3.
4.
5.

J. Zykutės straipsnis „ 21a. moters misija― (2009m.).
www.ekonomika.lt , Moterys reklamoje: nuo beteisės iki sekso objekto― (2012m.)
G. Pugačiauskaitės, straipsnis „Feminizmas nėra kaţkokia destruktyvi susidorojimo su vyrais forma― (2012 m.).
K. Anderson, L. Barrow, and K. F. Butcher „Implications of Changes in Men‘s andnWomen‘s Labor Force
Participation Real Compensation Growth and Inflation‖ (2005m.)
Lietuvos statistikos departamentas.

WOMEN, AS SOCIAL AND ECONOMICAL ACTIVE PERSONALITIES, EVOLUTION.
Summary
This text is about women development during the history, I try to compare how women and men behave in
business and emphasize women ability to manage family and career. One of the goals of this article is to describe women
discrimination as one of the most negative sides of business and to show that despite discrimination women are still trying
to achieve their aims and establish knowledge which they have.
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Laura Gudauskytė, Jovita Čiuţaitė
Kauno technologijos universitetas

JAUNIMO ĮSIDARBINIMO SUNKUMAI
Vis daţniau girdime, jog Lietuvoje bendras nedarbo lygis maţėja, tačiau jaunimo uţimtumo ir
integracijos į darbo rinką problemos vis tiek išlieka aktualios. Pasiekus tam tikrą nedarbingumo lygį,
šis reiškinys neigiamai paveikia visuomenę bei pačią valstybę. Nors Lietuvos jaunimo nedarbo
rodikliai pastaruoju metu gerėja, tačiau ţiniasklaidoje vis dar plačiai kalbama apie ţemą jaunimo
nedarbo lygį. Taigi šiuo straipsniu sieksime atsakyti į pagrindinį klausimą: ar iš tiesų Lietuvoje yra
taip sudėtinga jaunam ţmogui rasti darbą bei visapusiškai integruotis į darbo rinką?
Straipsnio tikslas – pristatyti jaunimo įsidarbinimo sunkumus.
Jaunimo nedarbo prieţastys. Viena iš didţiausių problemų yra darbo patirties trūkumas.
Jaunų ţmonių nedarbo prieţastys siejamos su bendra darbo rinkoje esančia situacija. Tikimybė tapti
bedarbiais jaunuoliams yra dvigubai didesnė nei suaugusiems gyventojams (1 pav.).
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1 pav. Bendras nedarbo lygis pagal amţiaus grupes
Šaltinis: Lietuvos statistikos depertamentas

Kai šalyje yra didelis nedarbo lygis, maţiausiai paklausūs darbo rinkai tampa asmenys, kurių
našumas maţesnis – taip pat ir jaunimas, kuris daţniausiai neturi patirties, vadinasi ir tinkamų darbo
įgūdţių. Pociaus ir Okunevičiūtės – Neverauskienės (2005) atlikta jaunimo padėties darbo rinkoje
apţvalga pateikia išvadą, kad „šalies darbdaviai nėra suinteresuoti įdarbinti jaunus, nedidelės darbo
patirties asmenis.― Pasak Maksvyčio atlikto absolventų motyvacijos dirbti bei galimybių įsidarbinti
tyrimo (www.ldb.lt, 2010), net 72 proc. Lietuvos darbdavių patirtį laiko vienu svarbiausių veiksnių,
įdarbinant naujus darbuotojus. Lietuvoje studijos universitete ar kolegijoje suteikia labai maţai
galimybių praktikuotis ir jauni ţmonės pabaigę mokslus išeina į darbo rinką daţniausia turėdami tik
teorines ţinias. Studentų bei absolventų nuomone (63 proc.) aukštosios mokyklos neparuošia studentų
jų norimai specialybei (www.ldb.lt). Kita vertus, patys darbdaviai pripaţįsta nesiimantys jokių
priemonių padėčiai keisti. Pagal Eurobarometro 2010 m.apklausos duomenis tik 14 proc. darbdavių
teigė bendradarbiaujantys su aukštojo mokslo institucijomis dėl studijų programų ar jaunimo
įdarbinimo galimybių. Darbdavių nuomonės pasiskirstymas apie jaunimo įdarbinimą yra pavaizduotas
2 pav. Iš gautų rezultatų matome, jog pagrindinis įdarbinimo kriterijus yra patirtis. Apie 25 proc.
apklaustųjų atsakė, kad jauniems ţmonėms trūksta praktinio pasirengimo. Maţiausiai įtakos
įdarbinimui turi mokymo įstaigos diplomas ir uţsienio kalbos mokėjimas. Darbdaviai, turėdami
galimybę rinktis iš didelio skaičiaus kandidatų, kelia jiems didesnius reikalavimus, todėl juos atitikti
yra pakankamai sunku.
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pav. Darbdavių nuomonės dėl jaunimo įdarbinimo (proc).
Šaltinis: Lietuvos darbo birţos duomenys

Dar viena jaunimo problema darbo rinkoje yra motyvacijos stoka. OkunevičiūtėNeverauskienė, Moskvina (2008) teigia jog esminį vaidmenį integracijos į darbo rinką procese
vaidina asmens motyvacija. Išties ne tik jaunuolių patirties trūkumas bei ţinių stoka ir darbdavių
pasyvumas uţkerta jaunimui kelią į darbą. Pasak apklaustų daugumos jaunuolių maksimalizmas ir
entuziazmas labiau pagrįstas noru gauti didelę algą, nei troškimu realizuoti save darbinėje veikloje.
Nemaţai jaunų bedarbių neturi vidurinio ar net pagrindinio išsilavinimo, yra nekvalifikuoti, neturi
motyvų dirbti ir mokytis, nepasirengę konkuruoti darbo rinkoje (Jovaiša, Orenienė, 2003). Neretai
universitetų auditorijose tenka išgirsti, kad uţ minimalų atlyginimą dirbti neapsimoka, juk tokią sumą
kas mėnesį duoda tėvai arba panašų pinigų kiekį gauna iš išmokamų pašalpų. Kiti pasiūlymų dirbti
atsisako, teisindamiesi tuo, jog siūlomas darbas tiesiog neatitinka jų studijuojamos specialybės, todėl
įgyta patirtis toje sferoje tiesiog bus nenaudinga. Tad iš tiesų yra nemaţai jaunimo, kurie yra tiesiog
nemotyvuoti darbui, nes patys studentai tikisi, jog tik aukštasis išsilavinimas atveria visus kelius darbo
rinkoje nesuvokdami, kad norint turėti aukštas pozicijas pirmiausia reikia įgyti patirties ir palaipsniui
kopti karjeros laiptais, kuriais kilti gali padėti tik motyvacija pačiam darbui, o ne siūlomam atlygiui.
Kita Lietuvoje vyraujanti problema yra nepaklausios profesijos darbo rinkoje pasirinkimas.
2012 m. įdarbintas kas antras absolventas. Tarp įdarbintųjų apie 68 proc. sudaro absolventai su
aukštuoju išsilavinimu (www.ldb.lt). Pasak Makštučio ir Vijeikio (2008) neefektyvi bendrojo
išsilavinimo ir profesinio rengimo sistema yra visiškai neorientuota į paklausias profesijas. Todėl labai
svarbu pagrįsti rengimą karjerai. Taigi galima daryti išvadą jog trūksta įstaigų, kurios nukreiptų
abiturientus tinkama linkme ir padėtų tinkamai integruotis darbo rinkoje.
Jaunimo nedarbo maţinimo sprendimo būdai. Išsiaiškinus, kokios problemos neleidţia
jaunimui įsidarbinti, svarbu jas spręsti. Tam tikslui reikia parengti sistemą, kuri palengvintų ir
uţtikrintų jaunimo įsidarbinimą. Maţinti jaunimo nedarbą galima įvairiais būdais.
Norint sumaţinti jaunimo nedarbą reikia itin didelį dėmesį skirti jaunimo verslumui skatinti.
Labai svarbu parodyti jaunimui, kad jie patys gali kurti savo verslą, kad jiems yra padedama tai daryti.
Tokiu būdu jie suteikia darbo vietą ne tik sau, bet ir kitiems. Lietuvoje yra daug įvairių renginių,
projektų, susijusių su jaunimo verslumo skatinimu (renginys „Jauno ţmogaus galimybės versle―,
jaunimo verslumo skatinimo projektai „Verslumo kibirkštis―, „Versli Lietuva―, „Creazone―,
neformalūs investuotojai „verslo angelai ), kuriuose pasakojama, kaip pradėti kurti savo verslą, kokios
asmeninės savybės ir kokie įgūdţiai tam reikalingi. Taip pat jauniems ţmonėms, pradedantiems kurti
savo verslą suteikiamos įvairios lengvatos, tokios kaip pirmųjų verslo metų krepšelis bei „Subsidijos
verslumui skatinti―, padedančios įsitvirtinti rinkoje. Šios priemonės suteikia galimybę jaunimui
lengviau įvykdyti savo uţsibrėţtus tikslus.
Svarbus aspektas, kuris gali padėti sumaţinti jaunimo nedarbą yra tai, jog darbdaviams, kurie
įdarbina jauną darbuotoją pirmą kartą, neturinčio darbo patirties, suteikiamos lengvatos. Įdarbinus
jauną ţmogų, neturintį darbo patirties, darbdaviui taikomas maţesnis socialinio draudimo mokestis.
Vietoj – 31 proc. jie moka tik 7,7 proc. Taip yra suteikiamos didesnės galimybės įsidarbinti
studentams, jauniems ţmonėms pagal specialybę, kurie niekada nedirbo ir neturi reikiamos darbo
patirties. Panaši yra ir Europos Sąjungos lėšomis finansuojama priemonė „Parama pirmajam darbui―,
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kurią aprašo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (www.esparama.lt). Visiems privatiems ir
juridiniams asmenims, pateikusiems prašymą UAB „Investicijų ir verslo garantijos― (INVEGA), yra
kompensuojama fiksuota pirmą kartą įsidarbinusio ir iki tol pagal darbo sutartį nedirbusio jauno
asmens nuo 16 iki 29 metų atlyginimo dalis. Kitaip tariant, darbdavys darbuotojui moka nustatytą
darbo uţmokestį ir visas su darbo uţmokesčiu susijusias įmokas, o dalis darbo uţmokesčio sumos
darbdaviui bus kompensuojama iš priemonės „Parama pirmajam darbui― lėšų. Lietuvoje yra
vykdomos kelios priemonės ir iniciatyvos jaunimo uţimtumui didinti, kurios skatina ir motyvuoja
dalyvauti darbo rinkoje. Dar vienas aspektas, kuris maţina jaunimo nedarbą, yra organizacijos,
padedančios įsidarbinti jaunimui pagal specialybę. Viena iš tokių organizacijų yra Kauno
Technologijos Universitete įkurtas „KTU Karjeros centras―, padedantis studentui surasti ne tik
praktikos ar darbo vietą pagal specialybę, konsultuoti karjeros klausimais, bet ir padeda suprasti,
kokios studento savybės yra patraukliausios darbdaviui, kaip jas tobulinti, padeda analizuoti savo
gabumus ir pomėgius, galimybes ir įgūdţius. Pagal vyriausybės priemonių planą jaunimo uţimtumui
didinti 2012-2013 m. taip pat yra siekiama parengti bei išbandyti Nacionalinę savanoriškos veiklos
programą, skirtą jauniems ţmonėms įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų, patirties,
padėti pasirinkti profesiją ir taip lengviau pasirengti ir įsilieti į darbo rinką (www.ldb.lt)
Išvados
Jaunimo nedarbas yra viena iš svarbiausių ir aktualiausių problemų darbo rinkoje tiek ES, tiek kitose valstybėse,
kurią būtina spręsti. Jaunam asmeniui, tik baigus aukštąjį mokslą sunku Lietuvoje gauti darbą pagal specialybę. Dėl šios
prieţasties dauguma jų išvyksta į uţsienį, kur dirba ne pagal specialybę, bet gauna didesnį darbo uţmokestį nei gautų
Lietuvoje. Tačiau vykdant tinkamą iniciatyvą Lietuvoje taip pat galima jaunimui įsidarbinti, dirbti pagal specialybę. Norint
gauti mielą širdţiai ir gerai apmokamą darbą reikia stengtis, atiduoti visą save. Taip pat ir valstybė turi būti suinteresuota
išsaugoti jauną darbo jėgą, neatiduodant jos kitai valstybei.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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YOUTH RESETTLEMENT DIFFICULTIES
Summary

This article describes the unemployment reasons of youth in Lithuania. Lithuania youth unemployment rate is still
among the highest in the European Union. There are mentioned several reasons why it is so difficult for a young person to
find a job and comprehensively integration into the labor market. Youth unemployment is one of the most significant
problem in the labor market, which needs to be solve. Successful solution to the problem of youth unemployment depends
on the success of the institutional cooperation, as well as the successful cooperation of the three countries: the authorities,
which should take the necessary measures and implementation of reforms, the young person's contribution and
responsibility and active participation of social partners in the planning and implementation of the necessary measures.
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DARBO UŢMOKESČIO SKIRTUMAI TARP VYRŲ IR MOTERŲ
LIETUVOJE
Dabartiniu metu vis labiau yra gilinamasi į ţmogaus teises ir laisves, ekonominę ir socialinę
lygybę. Ne išimtis yra ir darbo uţmokestis, bei siekis padaryti jį vienodą kiekvienam dirbančiajam.
Tačiau norai daţnai skiriasi nuo realybės. Nuo pat XX a., kai moterys galėjo pradėti balsuoti ir įgavo
tokias pat teises kaip ir vyrai, jų egzistavimas darbo rinkoje, politikoje, versle, kaip ir darbo
uţmokestis, vis augo (Bird, Brush, 2002). Tačiau per visą amţių šis uţdarbis retai kada būdavo
didesnis uţ tą, kurį gaudavo vyrai. 2012 metais atliktas „Swedbank― asmeninių finansų instituto
tyrimas parodė, jog vidutinis moterų darbo uţmokestis po mokesčių Lietuvoje siekė apie 1620
Lt/mėn. ir buvo 12.3 proc. maţesnis nei vyrų. Tai yra gana keista situacija, nes Lietuvoje moterų,
įgijusių aukštąjį ir aukštesnįjį išsilavinimą, yra beveik dešimtadaliu daugiau negu vyrų, turinčių tą patį
išsilavinimą. Taigi šis darbo uţmokesčio skirtumas tampa gana daţna problema darbo rinkoje, kuri
sukelia nesutarimus tarp darbdavių ir darbuotojų. Būtent todėl šio straipsnio tikslas ir yra išsiaiškinti
kodėl skiriasi darbo uţmokesčio dydis tarp vyrų ir moterų Lietuvoje. Tyrimo metodai: mokslinės
literatūros ir informacinių šaltinių analizė.
Veiksniai, darantys įtaką nelygiam darbo uţmokesčiui
Per ilgus metus susiformavę stereotipai apie didesnį moters, nei vyro vaidmenį šeimoje yra
laikoma viena iš svarbiausių kliūčių, trukdančių moterims integruotis į darbo rinką, teigia Startienė ir
Remeikienė (2008). Moterys yra laikomos vaikų augintojomis, todėl nedaţna iš jų uţima auštas
pareigas, kas sumaţintų galimybę rūpintis vaikais ir karjera vienu metu. Taigi nuo pat moterų
įsiliejimo į darbo rinką pradţios jos nebuvo vertinamos kaip lygios vyrams (Minniti, 2003). Kitas
panašus veiksnys darantis įtaką nevienodam darbo uţmokesčiui pasak Rakauskienės (2000) yra
tiesioginė diskriminacija. Tai vadinama tokia diskriminacija, kai tam tikras elgesys su asmeniu
skiriasi dėl jo amţiaus, lyties ir lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės,
religijos ar įsitikinimų (Lygių galimybių įstatymas). Kaip teigia Ţukauskas ir Vveinhardt (2009) kartu
su tiesiogine diskriminacija moteriškosios lyties atstovės kartais turi susitaikyti ir su mobingo
apraiška. Taigi patirdamos sunkumų darbe, šios lyties atstovės kartais neįvykdo joms paskirtų
uţduočių. Būtent todėl darbdaviai kartais moka moterims maţesnį atlyginimą nei vyrams arba šios
lyties atstovių visiškai nepriima į darbą.
Patirtis taip pat yra svarbus veiksnys, kuris daro neigiamą įtaką moterų darbo uţmokesčiui.
Brush (1992) teigia, jog vyrai jau savaime yra laikomi tokiais darbuotojais, kurie turi patirties darbo
rinkoje ir tam tikrose veiklose (pvz. gamybos, transportavimo ar remonto sektoriuose). Tai ţymiai
labiau sumaţina moterų galimybę įsidarbinti šiame sektoriuje, o jeigu ir pavyksta į jį pateikti, darbo
uţmokestis būna ţymiai maţesnis, negu vyrų dirbančių tą patį darbą. Be to, patirties lygiui labai
didelę įtaką turi ir ţmogaus amţius. Kuo vyresnis yra darbuotojas, tuo tikėtina, jog jis turės daugiau
darbo patirties. Pagal Europos komisijos vykdytą tyrimą buvo nustatyta, jog maţiausias darbo
uţmokesčio skirtumas Lietuvoje egzistuoja tarp 20 – 29 metų amţiaus vyrų ir moterų, kadangi šie
darbuotojai dar tik pradeda savo profesinę karjerą. Tačiau 30 – 49 metų amţiaus tarpe šis skirtumas
yra pats didţiausias, nes moterys sukuria šeimas ir joms skiria daugiausia laiko. Tuo tarpu vyrų
atlyginimas vis auga, nes jie gali tęsti savo karjerą. Vėliau vyrų ir moterų darbo uţmokestis lėtais
tempais susivienodina. Dar vienas veiksnys, lemiantis darbo uţmokesčio skirtumą, yra įmonės dydis
ir priklausomybės privačiam ar valstybiniam sektoriui forma. Lietuvos statistikos departamento
duomenimis, Lietuvoje daugiausiai yra įsikūrusių maţų arba vidutinio dydţio įmonių (apie 98
procentus). Daţniausiai. kuo maţesnė įmonė, tuo didesnis darbo uţmokesčio skirtumas tarp vyrų ir
moterų, nes pats vadovas darbuotojus vyrus vertina labiau, laiko juos produktyvesniais įmonei
vystantis. Be to, jei įmonė dar yra ir privataus, o ne valstybinio sektoriaus, šis skirtumas dar labiau
išryškėja, nes vadovas gali nustatyti tam tikrą skirtingą atlygį kiekvienam darbuotojui (Adamonienė,
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Trifanova, 2007). Šie visi anksčiau nagrinėti veiksniai yra pagrindiniai kriterijai, kodėl vyrai
darbuotojai gauna didesnį atlyginimą, negu moterys.
Vidutinis darbo uţmokestis Lietuvoje
Nustačius aptartų veiksnių daromą įtaką darbo uţmokesčio dydţiui, „Swedbank― asmeninių
finansų institutas apskaičiavo koks yra vidutinis darbo uţmokesčio skirtumas tarp lyčių. Ši
informacija pateikiama 1 paveiksle.

1 pav. Vyrų ir moterų vidutinis atlyginimas Lietuvoje

Kaip matyti iš 1 paveikslo, nei vienais metais moterų atlyginimas nebuvo didesnis uţ vyrų, jis
buvo daugmaţ pastovus. Tai parodo, jog vykdomos reformos, nei gerina, nei blogina moterų padėtį
darbo rinkoje. Tuo tarpu galima teigti, jog vyrų uţmokestis yra kintantis, ir pastaruosius kelerius
metus didėjantis pastoviai. Tačiau nevisose darbo srityse vyrai uţdirba daugiau negu moterys.
Lietuvos statistikos departamentas nuolat renka duomenis apie darbo uţmokesčio dydį tam tikrose
ekonominėse veiklose. 2012 m. IV ketvirčio duomenimis, moterys daugiau nei vyrai uţdirbo trijose iš
22 sričių (švietimo sektoriuje, transporto ir saugojimo bei kasybos bei karjerų eksploatavimo srityse).
Tuo tarpu didţiausios atlyginimų ţirklės fiksuojamos finansų ir draudimo, pašto ir pasiuntinių bei
apdirbamosios gamybos srityse. Lyginant kitas darbo sritis, uţmokesčio skirtumas nėra toks ryškus,
nors vis tiek jaučiamas vyrų pranašumas ir pirmenybė.
Vyrų ir moterų darbo uţmokesčio skirtumo panaikinimas
Panaikinti šią nelygybę tarp vyrų ir moterų yra labai naudinga, nes moterys yra labai svarbios
uţimtumui Lietuvoje ir jo augimui. Be to, jų įgūdţiai ir talentas reikalingi ekonominei ir socialinei
plėtrai. Darbuotoja moteris, ţinodama karjeros ir darbo uţmokesčio galimybes, stengsis plėtoti turimą
kompetenciją ir pateikti geresnius darbo rezultatus, nes anot Arends (1998), „labiausiai tobulėjama
tada kai aplinkos sąlygos skatina asmens paţintinę ir emocinę raidą―. Būtent todėl yra labai svarbu
suteikti tinkamas ir lygias sąlygas tiek vyrams, tiek moterims darbo rinkoje. Be to, darbdaviai
sudarydami lygias darbo sąlygas ir vienodą darbo uţmokestį abiems lytiems gali išvengti skundų dėl
diskriminacijos ir nesąţiningo elgesio darbe. Taip sutaupoma laiko ir pinigų, kurie būtų išleisti
skundams ir bylinėjimuisi.
Siekiant panaikinti nelygybę tarp darbo uţmokesčio, moterų ir vyrų darbą reikėtų vertinti
vienodai, maţinti segregaciją. Taip pat reikėtų kovoti su stereotipine paţiūra, jog moterys negali
suderinti darbo ir šeimos, uţimti aukštų postų darbe ar įkurti savo verslo (Villagomez, Susskind,
2005). Pati organizacija ar įmonė, kurioje yra įdarbinama moteris turėtų ugdyti šios darbuotojos
įgūdţius ir remtis darbo bei asmeninėmis vertybėmis. Todėl labai svarbu, kad organizacija, jos
vadovas stengtųsi panaikinti nelygybę darbo vietoje, bei moterį darbuotoją vertintų taip pat, kaip ir
vyrą (Vasiliauskienė, Stanikūnienė, Lipinskienė, 2005). Taigi galima teigti, jog Lietuvoje vis dar
egzistuoja darbo uţmokesčio skirtumas tarp vyrų ir moterų, tačiau kiekvieną dieną jis darosi vis
maţesnis dėl pasitelkiamų vadybinių ir organizacinių sprendimų, bei visuomenės poţiūrio tobulėjimo.
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Išvados
Darbo uţmokestį galima apibrėţti kaip tam tikrą sąvoką, nusakančią kokį atlygį uţ darbą yra pasiruošęs mokėti
darbdavys savo darbuotojui. Tačiau darbuotojui vyrui ir moteriai šis uţdarbis skiriasi dėl vis dar visuomenėje vyraujančių
stereotipų apie didesnį moters vaidmenį šeimoje, karjeros atidėjimą dėl jos. Tai lemia maţesnį moterų patirties lygį ir
didesnį amţių jau sugrįţus į savo senąją darbo vietą, ypač jeigu jos dirbo maţoje arba vidutinėje įmonėje.
Dėl pateiktų veiksnių įtakos, vidutinis vyrų darbo uţmokestis Lietuvoje yra 12 procentų didesnis negu moterų,
turinčių tą patį ar aukštesnį išsilavinimą. Tai lemia, jog darbuotojos moterys daugiau uţdirba tik 3 iš 22 ekonominių veiklų,
kol vyrai pirmauja beveik visuose sektoriuose, ypač finansų ir draudimo, bei apdirbamosios gamybos sektoriuose.
Siekiant panaikinti nelygybę dėl darbo uţmokesčio reikia sudaryti tinkamas darbo sąlygas vyrams ir moterims,
bei mokėti vienodą darbo uţmokestį uţ atliktą tą patį darbą. Didelę įtaką atlygiui taip pat turi ir pati įmonė, kurioje yra
dirbama, todėl ji pati turi maţinti moterų diskriminaciją ir segregaciją, rūpintis asmens kompetencija ir emocine raida. Tik
pasitelkus tokias priemones, darbuotojos moterys padidins uţimtumą Lietuvoje, bei padės vystytis ekonominei ir socialinei
plėtrai.
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THE WAGE GAP BETWEEN MEN AND WOMEN IN LITHUANIA
Summary
This article focuses on the concept of wage gap and factors which determine this difference between men and
women. Here is shown that the most important elements are believed to be the society opinion and attitude towards female
workers, the age and experience level as well. Also, the size and a view of a company have a big influence on wages, too.
Depending on these factors, there has been done a survey about average wage between men and women and there was set
a difference between them. At the end of the article is presented the methodology of making this wage gap smaller and
findings about all work.
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TRANSFORMACINĖS LYDERYSTĖS IR DARBUOTOJŲ ORGANIZACINIO
ĮSIPAREIGOJIMO SĄSAJOS: TEORINĖS ĮŢVALGOS
Organizacijose egzistuoja humaniškojo aspekto nepaisymas, pasireiškiantis daugelyje dalykų,
kaip ţemas asmenų darbo našumas ir moralė, taip pat organizacinio įsipareigojimo vengimas, todėl
pastebima, kad organizacijoje privalo būti efektyvus lyderis, kuris motyvuotų darbuotojus dirbti su
noru, bendradarbiavimu ir entuziazmu. Dėl išaugusio tokios lyderystės poreikio labai aktualūs tapo
tyrimai, kuriais siekiama išsiaiškinti, koks lyderystės stilius labiausiai tinkamas ir efektyviausias
organizacijose. Tačiau būtent transformacinės lyderystės ir organizacinio darbuotojų įsipareigojimo
sąsajų ištyrimo laipsnis, ypač Lietuvoje, yra ţemas. Ypač trūksta duomenų apie tai, kokios
transformacinės lyderystės dimensijos daro įtaką darbuotojų įsipareigojimui. Iš lietuvių autorių
transformacinės lyderystės svarbą organizaciniam įsipareigojimui tyrė tik A. Endriulaitienė ir G.
Genevičiūtė-Janonienė (2012), tačiau šios autorės plačiau domėjosi šiuo objektu per etinio
organizacijos klimato prizmę, ir neskyrė didesnio dėmesio transformacinės lyderystės dimensijoms.
Uţsienio tyrėjai B. J. Hoffman et al. (2011) išskyrė transformacinės lyderystės dimensijų svarbą,
tačiau tyrė tik jų įtaką darbo grupės efektyvumui, o E. M. Eid Al-sardieh (2012) bei Bin Zahari & Ali
Shurbagi (2012) – transformacinės lyderystės ir jos dimensijų įtaką organizacinei kultūrai,
pasitenkinimui darbu. S. Kim et al. (2012) tyrė trijų transformacinės lyderystės dimensijų įtaką
pasitenkinimui darbu ir darbuotojų įsipareigojimui, išskiriant įsipareigojimą visai organizacijai, ir
įsipareigojimą tik tiesioginiam vadovui/lyderiui. Dėl ţemo transformacinės lyderystės ir jos
dimensijų įtakos organizaciniam įsipareigojimui ištyrimo laipsnio kyla mokslinė problema – kokios
transformacinės lyderystės dimensijos daro įtaką darbuotojų organizaciniam įsipareigojimui?
Tikslas: pateikti transformacinės lyderystės dimensijų ir darbuotojų organizacinio
įsipareigojimo sąsajų modelį.
Uţdaviniai:
1. Apibrėţti transformacinės lyderystės ir darbuotojų organizacinio įsipareigojimo sąvokas.
2. Identifikuoti esmines transformacinės lyderystės dimensijas.
3. Pateikti teoriškai pagrįstą modelį, kuris vaizduoja transformacinės lyderystės dimensijų ir
darbuotojų organizacinio įsipareigojimo sąsajas.
Metodai: mokslinės literatūros analizės ir sintezės, grafinio modeliavimo metodai.
Transformacinės lyderystės ir darbuotojų organizacinio įsipareigojimo sąvokos
Pagrindinis lyderių uţdavinys yra motyvuoti sekėjus siekti svarbių dalykų. Transformacinės ir
charizmatinės lyderystės teorijose teigiama, kad lyderiai vykdo šią uţduotį įkvepiančiu elgesiu, kaip
patrauklios vizijos formavimas, kolektyvinio identiteto išryškinimas, pasitikėjimo ir optimizmo
skatinimas, bei pagrindinių vertybių ir idealų skelbimas. Teigiama, kad tokia lyderių elgsena skatina
sekėjus nustatyti tikslus, sutampančius su jų vertybėmis (Grant, 2012). Teorijoje teigiama, kad
transformaciniai lyderiai daro įtaką sekėjams formuodami jų savęs suvokimą, tikslo ir misijos svarbos
suvokimą, bei įtikina sekėjus perţengti ţemesniųjų poreikių ir tikslų ribas dėl ilgalaikės grupės, kuriai
jie priklauso, naudos (Hoffmann et al., 2011). Transformacinė lyderystė būna tada, kai vienas ar
daugiau asmenų dirba su kitais tokiu būdu, kai lyderiai ir sekėjai iškelia vieni kitų motyvaciją ir
moralę į aukštesnius lygmenis (Paulienė, 2012). Kaip teigė A. Stelmokienė ir A. Endriulaitienė
(2009), transformacinė lyderystė arba vadovavimas suvokiamas kaip procesas, kurio metu vadovai bei
pavaldiniai keičia vienas kitą; tai yra stimuliavimas ir įkvėpimas siekti bendrų tikslų ir papildomų
rezultatų, didinti vadovavimo kompetencijas pasitelkus iššūkius bei individualią paramą.
Organizacinis įsipareigojimas – tai tam tikra darbuotojo nuostata į organizaciją, atskleidţianti,
kiek individas identifikuojasi su konkrečia organizacija, bei įsitraukia į ją kaip į socialinę sistemą.
Remiantis šia samprata, organizacinis įsipareigojimas veikia kaip psichologinis pasiţadėjimas
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organizacijai, skatinantis darbuotoją dirbti organizacijos labui. Organizacinis įsipareigojimas turi tris
dedamąsias: tikėjimas organizacijos vertybėmis ir tikslais, pasiryţimas dėti kuo daugiau pastangų
organizacijos labui, bei noras likti organizacijoje. Organizacinį įsipareigojimą formuoja organizacijos
įtaka, darbinė patirtis ir organizacijoje dominuojančių vertybių atitikimas su darbuotojo vertybėmis
(Endriulaitienė ir Genevičiūtė-Janonienė, 2012).
Esminės transformacinės lyderystės dimensijos
Lyderio elgseną transformacinėje lyderystėje analizavo daugelis mokslininkų (Kim et al.,
2012; Eid Al-sardieh, 2012; Bin Zahari & Ali Shurbagi, 2012; et al). Taigi, remiantis teorija, yra
išskiriamos keturios tariamai skirtingos lyderių elgsenos dimensijos, tradiciškai siejamos su
transformacine lyderyste: 1) idealizuota įtaka/charizma, kai lyderiai daro įtaką sekėjams sukeldami
jiems stiprias emocijas ir lojalumą. Toks lyderis tinkamiausias pokyčių organizacinėje kultūroje
įvedimui bei organizacinės krizės valdymui; 2) įkvepianti motyvacija, kai lyderis perduoda didelius
lūkesčius, naudoja simbolius ir vaizdinius pastangų sutelkimui, bei išreiškia organizacinių tikslų
svarbą; 3) intelektinė stimuliacija, kai lyderis didina sekėjų problemų suvokimą ir skatina juos
paţvelgti į problemas iš kitokių perspektyvų; bei 4) individualizuotas dėmesys, kai lyderis palaiko ir
skatina teikdamas asmeninį dėmesį sekėjams ir sėkmingai jiems patarinėdamas, bei atsiţvelgia į
kiekvieno asmens poreikius ir gebėjimus.
A. Endriulaitienės ir G. Genevičiūtės-Janonienės (2012) tyrimo rezultatai atskleidė, kad kuo
labiau tiesioginis vadovas naudojasi transformacinės lyderystės principais, tuo stipriau jo darbuotojai
yra įsipareigoję organizacijai. E. M. Eid Al-sardieh (2012) tyrimo rezultatai parodė, kad lyderiai
turėtų savo dėmesį sutelkti ties intelektine stimuliacija, naujų problemų sprendimo būdų ieškojimu,
savo darbuotojų pasididţiavimo dvasios stiprinimu, mąstymu apie moralines pasekmes ir etinius
sprendimus. Lyderis, kuris priėmė intelektinės stimuliacijos poţiūrį, turėjo pasisekimą pasiekiant
darbuotojų pasitenkinimą darbu ir organizacinį įsipareigojimą.
Transformacinė lyderystė turi reikšmingą koreliaciją su sekėjų pastangų, jų pasitenkinimo,
darbuotojų darbo atlikimo ir visų organizacijos individų efektyvumo suma. Tyrimai parodė, kad
transformacinė lyderystė vedė link sekėjo-organizacijos vertybių atitikimo, ir to rezultatas buvo
ţymios teigiamos pasekmės organizacijai (Paulienė, 2012).
Transformacinės lyderystės dimensijų ir darbuotojų organizacinio įsipareigojimo sąsajų
modelis
Remiantis teorine lyderio elgsenos transformacinėje lyderystėje dimensijų ir darbuotojų
organizacinio įsipareigojimo sąsajų analize, sudarytas tai vaizduojantis modelis (ţr. 1 paveikslą).
Transformacinė
lyderystė
Idealizuota įtaka

Tikėjimas organizacijos
vertybėmis ir tikslais

Įkvepianti
motyvacija

Intelektinė stimuliacija

Didesnės pastangos
organizacijos labui

Individualizuotas
dėmesys
Noras likti organizacijoje

Organizacinis įsipareigojimas
1 pav. Transformacinės lyderystės dimensijų ir darbuotojų organizacinio įsipareigojimo sąsajų modelis

Schemos viršuje pateikta lyderio-vadovo elgsenos transformacinėje lyderystėje dimensijos
(idealizuota įtaka, įkvepianti motyvacija, intelektinė stimuliacija, individualizuotas dėmesys), kurios
daro įtaką darbuotojų organizacinio įsipareigojimo dedamosioms (tikėjimas organizacijos vertybėmis
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ir tikslais, didesnės pastangos organizacijos labui, noras likti organizacijoje). Lyderio elgsenos
dimensijos ir darbuotojų organizacinį įsipareigojimą atspindinčios dedamosios rodyklėmis sujungtos į
sistemą. Lyderis, remdamasis transformacinės lyderystės principais, suvienija darbuotojus ir kuria
pasitikėjimą skatindamas asmenis priimti savo pačių sprendimus, šis pasitikėjimas vėliau virsta į
tikėjimą, ir skatina sekėjus dėti papildomas pastangas dėl lyderio ir organizacijos, bei norą likti
organizacijoje. Kaip A. M. Grant (2012) tyrimo rezultatai parodė, darbuotojams svarbu matyti aiškią
veiklos viziją, ţinoti, dėl ko jie stengiasi, kad jų darbo pastangos turi realią apčiuopiamą naudą. To
rezultatas yra didesnis darbuotojų organizacinis įsipareigojimas.
Išvados
Apibrėţus transformacinės lyderystės sampratą, galima teigti, kad lyderis transformacinėje lyderystėje
įkvepiančiu elgesiu daro įtaką sekėjams formuodamas tikslo ir misijos svarbos suvokimą, skatindamas pasitikėjimą ir
optimizmą, bei skelbdamas pagrindines vertybes ir idealus. Organizacinis įsipareigojimas apibrėţtas kaip tam tikra
darbuotojo nuostata į organizaciją, atskleidţianti, kiek individas identifikuojasi su konkrečia organizacija, bei įsitraukia į ją
kaip į socialinę sistemą.
Identifikuotos keturios transformacinės lyderystės dimensijos: idealizuota įtaka, įkvepianti motyvacija, intelektinė
stimuliacija, bei individualizuotas dėmesys.
Sudarytas teoriškai pagrįstas modelis, kuris leido atskleisti transformacinės lyderystės dimensijų ir darbuotojų
organizacinio įsipareigojimo sąsajas. Transformacinės lyderystės dimensijos daro teigiamą įtaką darbuotojų
organizaciniam įsipareigojimui.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND EMPLOYEE‘S
ORGANIZATIONAL COMMITMENT: THEORETICAL APPROACH
Summary

To ensure high morale of the individuals as well as the organizational commitment, organizations must recognize
that there must be an effective leadership, that motivate working individuals to perform their jobs with desire, cooperation
and enthusiasm, to be more influence on the working individuals and success in raising their efficiencies. The analysis of
various studies results showed, that there is a significant correlation between transformational leadership and employees‗
organizational commitment. This article reviews the transformational leadership‗s dimentions, which impact employee‗s
organizational commitment. The theoretical model of transformational leadership dimensions and employee‗s
organizational commitment relationship was introduced.
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MOKESČIŲ LENGVATŲ PANAUDOS ĮDARBINANT JAUNIMĄ BE
PATIRTIES TYRIMAS
Straipsnyje nagrinėjama jaunimo nedarbo problema Lietuvoje ir kitose ES šalyse, priemonės
maţinančios jaunimo nedarbą, mokesčių lengvatų įtaka įdarbinant jaunimą, analizuojami statistiniai
duomenys. Pateikiami tyrimo rezultatai, rodantys, kokią įtaką Lietuvoje veikiančioms įmonėms daro
mokesčių lengvatos, įdarbinant jaunimą. Pateikiamos galimos jaunimo nedarbą maţinančios
alternatyvos.
Dėl ekonominės krizės išaugęs jaunimo nedarbas Lietuvoje, kaip ir kitose ES šalyse, tebėra opi
problema, todėl jo maţinimas išlieka vienu iš 2013 m. prioritetų. Kiekvienoje valstybėje yra taikomos
skirtingos priemonės jaunimo nedarbą maţinti. Viena efektyviausių priemonių uţsienio šalyse yra
švietimo kokybės didinimas per aukštųjų mokyklų programų korekcijas, profesijų prognozes ir
didesnį prisitaikymą prie rinkos paklausos. Tuo tarpu Lietuvoje didelis valdţios dėmesys išlieka
mokestinėms lengvatoms. Darbdaviams, įdarbinus jaunimą be patirties arba pagal įgytą kvalifikaciją,
yra sumaţinamas socialinio draudimo įmokos arba dalinai kompensuojamas darbo uţmokestis. Prieš
pradedant įgyvendinti mokestines lengvatas, buvo tikimasi greitai ir efektyviai sumaţinti jaunimo
nedarbą iki vidutinio ES šalių lygio. Tendencijos rodo, kad gerėjant šalies ekonomikai jaunimo
nedarbo lygis maţėja pernelyg lėtai, todėl būtina nagrinėti mokesčių lengvatų įtaką ir alternatyvas
jaunimo nedarbo maţinimo procese.
Tikslas. Išanalizuoti jaunimo nedarbą ES valstybėse ir ištirti mokesčių lengvatų įtaką Lietuvoje,
įdarbinant jaunimą be patirties.
Objektas. Mokesčių lengvatos.
Uţdaviniai:
1. Išnagrinėti jaunimo nedarbo lygio kitimo tempus 2007-2012 m.
2. Aptarti jaunimo nedarbą maţinančias priemones Lietuvoje ir kitose ES valstybėse.
3. Apklausti įmonių atstovus, kiek jų pasirinkimą įdarbinti jaunimą įtakoja mokesčių
lengvatos.
4. Pateikti galimas alternatyvas jaunimo nedarbui maţinti.
Tyrimo metodai: statistinių duomenų analizė, palyginamoji analizė, anketinė apklausa.
Pagrindinės sąvokos: jaunimo nedarbas, mokesčių lengvatos.
Jaunimo nedarbas ES valstybėse. Jaunimo nedarbas (15-24 metų amţiaus asmenų) – viena
opiausių problemų ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje bei Estijoje.

1 pav. Jaunimo nedarbo dinamika 2007-2012 m. ES valstybėse
Šaltinis: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do [5]
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1 paveiksle pateikta, kaip kito jaunimo nedarbo lygis 2007-2012 m. Baltijos šalyse ir
vidutiniškai visoje Europos Sąjungoje. 2007 m. iš visų Baltijos šalių Lietuvos jaunimo nedarbo lygis
buvo maţiausias ir sudarė tik 6,8 proc., kai bendras ES vidurkis buvo 15,7 proc. 2008 m. jaunimo
nedarbo lygis Lietuvoje padidėjo 5,3 proc. iki 12,1 proc., tačiau ES vidurkio neviršijo. 2009 m.
jaunimo nedarbas Lietuvoje sparčiai išaugo iki 29 proc. ir net 8,9 proc. viršijo ES vidurkį. 2010 m.
jaunimo nedarbas Lietuvoje pasiekė rekordinį dydį 36,8 proc., o 2011 m. tapo didţiausiu iš visų
Baltijos šalių, 10,8 proc. viršijęs ES vidurkį. 2012 m. jaunimo nedarbas Lietuvoje sumaţėjo 6 proc.,
tačiau vis dar 3,4 proc. viršijo ES vidurkį. Tuo tarpu jaunimo nedarbas Latvijoje 2012 m. sudarė net
30,6 proc., o Estijoje per visą 2007-2012 m. laikotarpį svyravęs nuo 10 proc. iki 32,8 proc., 2012 m.
sudarė 21,2 proc. ir 1,7 proc. buvo maţesnis uţ ES vidurkį [6].
Jaunimo nedarbą maţinančios priemonės ES valstybėse. Jaunimo nedarbo maţinimui yra
sukurtos įvairios priemonės. Pagal jaunimo nedarbo atsiradimo pobūdį kiekviena valstybė taiko
skirtingas priemones. 1 lentelėje yra pateikta valstybės ir jų naudojamos priemonės, turinčios maţinti
jaunimo nedarbą. Viena pagrindinių priemonių Lietuvoje, kuria buvo tikimasi sumaţinti jaunimo
nedarbą iki vidutinio ES lygio, lengvatos darbdaviams: socialinio draudimo įmokos sumaţinimas nuo
31 proc. iki 7,7 proc. ne ilgiau vieneriems metams, įdarbinant darbo patirties neturintį ţmogų pagal
darbo sutartį, ir darbo uţmokesčio kompensavimas iki 6 mėnesių, įdarbinant jaunus asmenis pagal
įgytą kvalifikaciją [4,7]. Austrija, kuri sugebėjo ekonominės krizės metu išsaugoti jaunimo nedarbo
padidėjimą tik 2 proc., ypatingą dėmesį skiria aukštųjų mokyklų finansavimui, jo gerinimui. Tokiu
būdu aukštosios mokyklos yra įpareigotos laikytis grieţtesnių kokybinių reikalavimų jaunimo
praktikai. Suomijoje taip pat prioritetas yra skiriamas švietimo sistemos kokybės uţtikrinimui. Pagal
profesijų poreikio prognozes yra koreguojama švietimo imtis pagal specialistų sritis. Lenkijoje tam
tikslui visose bendrojo lavinimo vidurinėse ir profesinėse mokyklose yra privalomas mokomasis
dalykas – verslumo pagrindai. Tokiu būdu yra skatinama pradėti savo verslą, kas savo ruoţtu skatina
maţesnį nedaro lygį [3]. Liuksemburge yra taikoma įdarbinimo inicijavimo sutartis (CIE), pagal kurią
yra kompensuojama jauno ţmogaus praktika 50 proc. Atlikus praktiką, darbdavys yra įpareigotas
pasiūlyti darbo vietą. Estija yra įsteigusi specialų fondą, remiantį įvairius projektus, pagal kuriuos
suteikiama galimybė įsidarbinti iniciatyviems jauniems ţmonėms [2]. Latvijoje yra sudaroma
galimybė jauniems neturintiems darbo ţmonėms dirbti savanorišką darbą ir gauti mėnesinę paramą.
Programa siekiama suteikti jauniems ţmonėms daugiau darbo patirties ir supaprastinti patekimą į
darbo rinką.
1 lentelė. Priemonės, maţinančios jaunimo nedarbą
Lietuva
Austrija
Suomija
Lenkija
Liuksemburgas
Estija
Latvija

Lengvatos darbdaviams
Aukštųjų mokyklų finansavimas, grieţti kokybiniai reikalavimai, jaunimo praktika
Jaunimo garantija, švietimo sistemos korekcijos
Verslumo skatinimas per verslumo pagrindų mokymą
Įdarbinimo inicijavimo sutartis (CIE)
Specialus fondas, remiantis projektus
Parama uţ savanorišką darbą

Šaltinis: sudaryta pagal Barščiūtės ir kt., 2012 tekstą [1]

Tyrimo rezultatai. Mokesčių lengvatų panaudos įdarbinant jaunimą be patirties tyrimas rėmėsi
anketine apklausa. Anketa sudaryta, siekiant išnagrinėti mokesčių lengvatų įtaką įmonių poreikių ir
lūkesčių darbo rinkoje kontekste. Iš viso į anketos klausimus atsakė 25 įmonės. Remiantis šių įmonių
apklausos rezultatais, toliau pateikiama tyrimų rezultatų analizė.
2 paveiksle pateikta respondentų pasiskirstymas pagal mokestinių lengvatų naudojimąsi. 2
respondentai mokestinėmis lengvatomis naudojaisi, likę 23 respondentai mokestinėmis lengvatomis
nesinaudoja. Pagal įmonių atstovų pastebėjimus, pagrindinės prieţastys nesinaudoti mokestinėmis
lengvatomis yra pačių mokestinių lengvatų nelankstumas: pernelyg trumpas laikotarpis, netinkamos
sąlygos, dideli reikalavimai bei maţa galimybė sutaupyti. Taip pat įmonių atstovai konstatavo, kad
didelėms, gerą prekės ţenklą turinčioms įmonėms naudotis mokestinėmis lengvatomis nėra poreikio,
kadangi įdarbinant ţmogų su mokestinės lengvatos galimybe, bet be patirties, ţinių ir noro dirti,
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įmonei ne tik nenaudinga, bet ir ţalinga. Kiekviena įmonė įvardijo, kad svarbiausia yra motyvuotas,
siekiantis tobulėti, trokštantis dirbti toje įmonėje ţmogus, nepaisant jokių mokestinių lengvatų
galimybių.

2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal mokestinių lengvatų naudojimąsi
Šaltinis: sudaryta pagal anketų duomenis

Pagrindines Lietuvoje jaunimo nedarbo maţinimo priemones įmonių atstovai įvardijo ne
mokestines lengvatas, bet verslo plėtros galimybes, remiant ir skatinant smulkųjį verslą, didesnes
Vyriausybės pastangas maţinant emigraciją, labiau į rinką orientuotas aukštųjų mokyklų programas
ir, be abejo, didesnį pačių jaunų ţmonių suinteresuotumą dirbti. Jaunas ţmogus turi būti verţlus,
siekiantis, motyvuotas, galintis ką nors pasiūlyti ir duoti darbdaviui, idėjų turintis rinkos dalyvis.
Išvados
2012 m. jaunimo nedarbas Lietuvoje sumaţėjo 6 proc. ir siekė 26,3 proc., 3,4 proc. daugiau uţ ES vidurkį.
Maţo jaunimo nedarbo lygio valstybėse taikomos švietimo kokybės didinimo priemonės.
Tyrimo rezultatai parodė, kad tik 2 respondentai iš 25 naudojasi mokesčių lengvatomis, įdarbinant jaunus asmenis.
Likę 23 respondentai mokestines lengvatas įvardijo kaip neefektyvias priemones.
Verslo plėtros galimybės, labiau į rinkos poreikius orientuotos aukštųjų mokyklų programos ir pačių jaunų darbo
neturinčių ţmonių suinteresuotumas dirbti, iniciatyvumas galėtų padėti maţinti jaunimo nedarbą.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
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TAX PRIVILEGES APPLICATION ANALYSIS ENGAGING YOUNG PEOPLE WITH NO EXPERIENCE
Summary
The article deals with the problem of youth unemployment, analyzing statistical data. Brief overview of youth
unemployment-reducing measures in different countries. Here are the results, showing to what extent businesses operating
in Lithuania has tax advantages in recruiting young people.
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PERSONALO MOTYVACIJOS SISTEMA
Ekonominio sunkmečio laikotarpiu įmonių vadovams ypatingai svarbu taikyti pagrįstas
darbuotojų motyvavimo priemones, nes gabiausi ir kompetentingiausi darbuotojai išvyksta į šalis kur
yra geriau apmokamas darbas. Aktualumas. Šių dienų verslo sąlygomis itin svarbu skatinti ţmones
kuo geriau dirbti. Pastaruoju metu įmonių pelno apimtys yra pastebimai sumaţėjusios, tai lemia ne tik
Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje vyraujanti ekonominė krizė. Ekonominis netikrumas yra visiškai
paralyţavęs kai kurias pramonės šakas. Kiekviena įmonė gali surasti pavyzdţių kai darbuotojai
remdamiesi savo ţiniomis, įgūdţiais ir patirtimi pasiūlo išeitis iš susiklosčiusių kritinių situacijų,
kurios padeda sumaţinti bankroto riziką. Tik skatindami savo darbuotojus, įmonių vadovai gali padėti
jiems pasiekti puikių rezultatų, padidinti įmonės pelną ir išgyventi sunkiais laikais. Problema.
Kiekvienas įmonės darbdavys yra suinteresuotas tuo kad, darbuotojai ypač krizės laikotarpiu
Lietuvoje dirbtų įmonės labui, tačiau kai kuriems iš jų trūksta motyvacijos. Siekiant išsiaiškinti
ţmonių poreikius skatinančius juos efektyviau veikti darbe yra sukurta nemaţai motyvacijos teorijų.
Darbuotojų motyvacijai didinti darbdaviai gali naudoti įvairiausias motyvavimo priemones,
atsiţvelgiant į darbuotojų poreikius, jų asmenines savybes ar darbo pobūdį. Pagrindinė problema su
kuria susiduriama kai reikia konkrečiai situacijai pritaikyti skatinimo priemonę, kad ji suveiktų
darbuotojui efektyviausiai. Kokios motyvacijos priemonės skatina darbuotojus siekti tobulumo
organizacijos tikslu Lietuvoje krizės laikotarpiu? Darbo objektas: personalo motyvavimo sistema.
Darbo tikslas: Ištirti personalo motyvavimo sistemą ir pateikti motyvacijos priemones labiausiai
įtakojančias darbuotoją. Darbo uţdaviniai: išanalizuoti personalo motyvavimo šiuolaikinėmis
sąlygomis problematiką; pateikti teorinę motyvavimo sistemos analizę.
Darbuotojų motyvavimas ekonominės krizės metu
Nors pasaulinė krizė palietė daugelį ūkio šakų bei atskirų subjektų, bet ji nėra vienintelis
veiksnys darantis įtaką ūkio subjektų gyvavimui. Atskiros įmonės veikla yra ciniška, todėl jos
anksčiau ar vėliau, ne vien priklausomai nuo bendro šalies ar pasaulio ūkio raidos ciklo patenka į
pakilimus ir nuosmukius. Kiekvienai įmonei svarbu kuo tiksliau nustatyti esamą situaciją savo
įmonėje ir esant kritinei situacijai rasti priemones jai įveikti. Įmonių veikloje gali padėti mokslininkų
tyrinėtos įmonių krizinės situacijos ir jų įveikimo priemonės. Krizės atsiradimo, susisteminimo sritis
ir metodus aprašė: Berţinskienė ir Virbickaitė, 2006, o iš uţsienio mokslininkų Coombs, 2007;
Argeneti, 2007 ir Hopkins ir kt., 2008. Kalbant apie krizę ar nestabilumą įmonės būklę labiausiai
paveikiamas yra personalas. Krizinės situacijos sukelia įtampą, pakeičia darbinius santykius,
santykius tarp darbuotojų ir vadovų, keičia darbuotojų motyvacines nuostatas (Luobikienė, 2009).
Kiekvienam iš mūsų labai svarbu eiti į darbą gerai nusiteikus ir su uţsidegimu nuveikti ką nors
svarbaus įmonėje, kurioje dirbame labui bei būti tinkamai įvertintam uţ atliktą darbą. Kaip teigia
Klupšas, įmonės, kurios neįvertina motyvacijos reikšmės ir nesirūpina savo darbuotojų gerove, jų
emocine būsena daţniau nukenčia nuo darbuotojų kaitos ir ekonominės krizės bei intencyvios
konkurencijos sąlygomis gali būti priverstos susilpnėti ar net uţleisti pozicijas rinkoje (Klupšas 2009).
Krizinėje situacijoje įmonių darbuotojai patiria emocinį stresą, kuris susijęs su grėsme ţmogaus
fiziniam saugumui, materialinei gerovei, socialiniam statusui, motyvacijos galimybėm ir pan. (pvz.:
atlyginimo uţ darbą sumaţėjimas arba praradimas, darbo netekimas, šeimyninės problemos).
Darbuotojų patiriamas stresas daro įtaką ir įmonės rezultatams (Cole, 2009). Išoriniai įtampos
šaltiniai (ţiniasklaidoje skelbiami prastėjančios ekonomikos faktai, o dar svarbiau, subjektyvios
neigiamos ekspertų nuomonės ir prognozės; įtempta psichologinė atmosfera kolektyve ir t.t.) bei
vidiniai įtampos šaltiniai (vidinė nerimo dėl ateities būsena) slopina darbuotojų kūrybiškumą ir
motyvaciją savirealizacijos poreikiui patenkinti, todėl daţnai pastebima, kad darbuotojai dirba nebe
taip efektyviai kaip ankščiau. Vadovams kritinėmis aplinkybėmis labai svarbu tinkamai motyvuoti
darbuotojus, parodyti naujas galimybes ir įkvėpti naujiems iššūkiams (Denton, 2009; Marazienė,
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2008). Esant ekonominei krizei įmonės vadovai mano, kad dabar ţmonės dėkingi uţ turimą darbą,
todėl išgyvens nuosmukį. Kšivickienės nuomonė yra, kad tai neteisingas ir klaidinantis teiginys, nes
geras ir talentingas darbuotojas, net ir krizės laikotarpiu turi kur išeiti (Kšivickienė, 2010). Sprendimų
analizė aktuali daugeliui Lietuvos įmonių, ypač toms, kurios veikia stipriai konkurencingoje
ekonominės krizės laikotarpiu rinkoje ir privalo išlaikyti turimas pozicijas rinkoje sumaţindamos savo
išlaidas. Tik motyvuodamos savo darbuotojus, įmonių vadovai gali padėti jiems pasiekti puikių
rezultatų, padidinti pelnus ir išgyventi. Dabartiniame ekonominės krizės laikotarpyje kai pasikeitė
situacija Lietuvos įmonėse, darbuotojų nuomone didţiausia motyvacija yra galimybė turėti darbą.
Personalo motyvavimo sistemos teoriniai aspektai
Įmonių vadovai, atsiţvelgdami į darbuotojų motyvaciją dirbti bei norėdami ją paveikti, turi
taikyti pagrįstą motyvavimo priemonių sistemą: mokėti darbo uţmokestį, premijas ir kitus priedus,
uţtikrinti socialines garantijas, gerinti darbo aplinką ir įmonės kultūrą, organizuoti grupinį darbą,
įtraukti darbuotojus į sprendimų priėmimą, sudaryti profesinės karjeros bei kvalifikacijos tobulinimo
galimybes, daugiau uţduočių bei atsakomybės deleguoti darbuotojams, teikti darbuotojams
informaciją apie jų darbo tikslus, vietą įmonės rezultatuose bei darbo kokybę, vertinti darbuotojus
(Klupšas, 2009; Jugert ir kt., 2009, Marcinkevičiūtė, 2010 ir kt.). Lietuvai išgyvenant krizės laikotarpį
J. Uţkurėlienės įvardijami svarbiausi motyvacinės sistemos aspektai: adekvatus atlyginimas rinkai,
darbuotojo unikalumo kompanijoje pripaţinimas, darbuotojo iniciatyvos sprendţiant problemas
pripaţinimas, dialogo palaikymas su vadovais, komandinio darbo kūrimas ir atsidavimas komandai,
atvirumas informacijai, karjeros galimybė. Siekiant išsiaiškinti ţmonių poreikius skatinančius juos
veikti darbe yra sukurta nemaţai motyvacijos teorijų. Veiklos motyvavimo tyrimams ir skatinimo
metodų ir priemonių analizei įvertinimui skirta daug tyrimų, šią problemą nagrinėjo uţsienio
tyrinėtojai: A. Maslow, F. Hercbergo, D. Mc Gregoro, S. Adams, V. Vroom ir kiti. Autoriai siūlo
įvairias teorijas skirtingose kontekstuose, kuriuos integruoja visus ar keletą poţiūrių, pvz., ţmonių
evoliucinę motyvacijos teoriją pristato L. Barnard, integruotą darbo motyvacijos modelį siūlo E.
Locke, G. Latham, labiau į darbą pelno nesiekiančiose organizacijose motyvacijos modelį aprašo J.
Perry, kuris gali būti suprastas kaip poreikiams besiremianti motyvacijos teorija, atskleidţianti viešųjų
paslaugų motyvacijos šaltinius (Marcinkevičiūtė, 2010). Išanalizavus mokslinę literatūrą 1 paveiksle
pateikiamos susistemintos straipsnyje analizuotų autorių motyvavimo priemonės.
Motyvavimo
priemonės

Nematerialinės
Psichologinės

Materialinės

• Dalyvavimas

Nepiniginės:
• Dovanos;

Piniginės:
• Darbo uţmokestis;
• Piniginės premijos;
• Piniginiai priedai;
• Dalyvavimas pelno
pasidalinime ir kt.

• Gyvybės draudimo programos;
• Fizinės darbo sąlygos;
• Įmonės akcijos (Opciono principas);
• Įmonės automobilis;
• Laisvalaikio organizavimas;
• Su darbu susijusių išlaidų kompensavimas.
• socialinių ir lengvatų programos ir kt.

valdyme;
• Darbo įvertinimas;
• Dėmesys darbuotojui;
• Įmonės prestiţas;
• Papildomų išeiginių skyrimas;
• Padėkos raštai;
• Galimybė kilti karjeros laiptais;
• Informacija ir komunikacija;
• Kvalifikacijos tobulinimo galimybės;
• Palankus psichologinis - socialinis klimatas;
• Mokymai, seminarai ir kt.

1 pav. Motyvavimo priemonės (sudaryta autoriaus)

Lietuvoje motyvavimo ir skatinimo klausimus nagrinėjo ţinomų tyrinėtojų: Klupšas, F.
(2009); Bakanauskienė, I. (2008); Šavareikienė, D. (2008); Ţaptorius, J. (2007), Marcinkevičiūtė, L.
(2010), ir kt. Organizacija siekianti efektyvių pardavimų privalo skirti laiko savo darbuotojams.
Vadovo bendravimas su personalu, išklausymas jų nuomonės ir poreikių išsiaiškinimas duoda
supratimą apie vyraujančią įmonės aplinką. Svarbu ţinoti kokie yra darbuotojo motyvai ir tik tada
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galima pritaikyti jo poreikius atitinkantį skatinimo metodą. V. Graţulis Lietuvos įmonėse išskiria
materialines: tiesioginėms priskiriamos tokios skatinimo priemonės kaip: pagrindinis atlyginimas,
papildomas darbo uţmokestis, vienkartinės išmokos, dalyvavimas pelnuose, dalyvavimas akciniame
kapitale ir papildomos išmokos ir netiesioginėms priskiriamos šios skatinimo priemonės: transporto
išlaidų apmokėjimas, gyvybės draudimo programos, sveikatos draudimo išmokos, būsto statybos
programos, stipendijų fondai, maitinimas, socialinių paslaugų ir lengvatų programos bei kitos
netiesioginės materialinės priemonės, kurias individualiai pasirenka bendrovė. Darbuotojų
motyvavimas priklauso nuo individo, sąlygų ir laiko, jis nėra pastovus, nuolat kinta. Dėl to
neįmanoma vienareikšmiškai atsakyti, kaip geriausia motyvuoti darbuotojus. Tačiau ţinant
motyvavimo teorijas, keičiant tradicinius darbo bei valdymo metodus, ieškant naujų išeičių, galima
rasti efektyviausias motyvavimo priemones bei metodus darbuotojams, dirbantiems pardavimų
sferoje.
Išvados
Įmonės vadovai siekdami savo veiklos efektyvumo turi ţinoti svarbiausius darbuotojų poreikius ir, atsiţvelgus į
juos, sukurti atitinkamą motyvavimo sistemą. Ţinant jų siekius, galima juos panaudoti kaip skatinamąjį veiksmą didinat
įmonės efektyvumą. Svarbu įvertinti ekonominę situaciją ir suprasti, kad keičiantis sąlygomis, keičiasi ir darbuotojų
poreikiai, taipogi jie kinta laike, tai kas motyvuoja esant vienam laikotarpiui, nebūtinai motyvuos kitu laiku. Kita svarbi
išvada, kurią galima padaryti, atlikus motyvavimo teorijų analizę – tai kad kiekvienas darbuotojas turi visą gamą poreikių,
kurie pasireiškia vienu ir tuo pačiu metu. Todėl, kuriant personalo motyvacinę sistemą, turi būti taikomas kompleksas
priemonių, tenkinančių ne atskirus poreikius, o poreikių sistemą.
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PERSONNEL MOTIVATION SYSTEM
Summary

In order to improve personnels attendance in the company, it is recommended to adjust the limited salary and award
appointment scheme. Including the assessment of the motivation is changing it must be constantly analyzed.
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PASITIKĖJIMĄ TARP DARBDAVIO IR DARBUOTOJO FORMUOJANTYS
VEIKSNIAI
Pasitikėjimas tarp darbdavio ir darbuotojo šiuolaikinėse organizacijose įgauna vis didesnę
prasmę, nes tai vienas iš svarbiausių komponentų siekiant sėkmingų, ilgalaikiu bendradarbiavimu
pagrįstų santykių. Teigiamas organizacijos klimatas prisideda ne tik prie darbuotojų gerovės kūrimo,
tačiau padeda pasiekti aukštų veiklos rezultatų bei tinkamai reaguoti į besikeičiančią aplinką.
Darbuotojai ţinodami, kad jais pasitikima linkę rodyti daugiau iniciatyvos, kūrybiškumo, priimti
teisingus sprendimus organizacijos gerovės atţvilgiu, būti lojaliais. Vadovai, kuriais darbuotojai
pasitiki gali lengviau įrodyti reikiamų organizacijai pokyčių būtinumą ar naujos strategijos
įgyvendinimo svarbą. Darbuotojai pasitikintys vadovu neabejos priimtais sprendimais ir stengsis
uţtikrinti efektyvų darbo organizavimą. Pasitikėjimas tarp darbdavio ir darbuotojo sumaţina kontrolės
poreikį ir didina atliekamų darbų kokybę. Vadovai siekdami organizacijoje kurti pasitikėjimą su
darbuotojais turi bendrauti atvirai ir sąţiningai. Pasitikėjimą lemiančius veiksnius tarp darbdavio ir
darbuotojo tyrė Shaw (1997), Mayer, Davis ir Schoorman, (1995), Sharkie (2009), Martins (2002),
tačiau šis tyrimo objektas maţiau ištirtas nei pasitikėjimą formuojantys veiksniai tarp organizacijos ir
jos klientų, kuriuos plačiai išnagrinėjo tokie autoriai kaip Morgan ir Hunt (1984), Mietilla ir Moller,
(1990), Moorman, Deshpande, Zaltman (1993), Bagdonienė ir Hopenienė (2004). Atsiţvelgiant į tai,
jog mokslinėje literatūroje daugiau analizuojami veiksniai lemiantys pasitikėjimą tarp organizacijos ir
jos klientų, o pasitikėjimas tarp darbdavio ir darbuotojo nėra taip plačiai ištirti, keliama problema –
kokie veiksniai turi įtakos pasitikėjimu grįstiems santykiams tarp darbdavio ir darbuotojo? Tikslas:
nustatyti veiksnius, lemiančius pasitikėjimą organizacijoje tarp darbdavio ir darbuotojo.
Uţdaviniai:
1. Apibrėţti bendrąją pasitikėjimo sąvokos sampratą.
2. Išanalizuoti veiksnius, turinčius įtaką pasitikėjimo formavimuisi tarp darbdavio ir
darbuotojo.
3. Sudaryti teorinį pasitikėjimą tarp darbdavio ir darbuotojo formuojančių veiksnių modelį.
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir mokslinių bei apţvalginių straipsnių lyginamoji
analizė, modeliavimo metodas.
Pasitikėjimo sąvokos samprata
Mietilla ir Moller (1990) teigimu, pasitikėjimas yra vienas iš svarbiausių veiksnių kuriant
sėkmingus, ilgalaikius santykius. Pagal Nyhan ir Marlowe (1997), taip pat Nyhan (2000),
pasitikėjimas apibūdinamas, kaip vieno asmens polinkis pasitikėti kito asmens kompetencijomis ir
abiejų šalių noras veikti sąţiningai, etiškai ir nuspėjamai. Kiti autoriai pasitikėjimą apibrėţia, kaip
vienos šalies pasiryţimą būti paţeidţiamai nuo kitos šalies veiksmų, tikintis, jog ta šalis imsis
atitinkamų veiksmų, palankių šaliai, kuri pasitiki ja (Mayer, Davis ir Schoorman, 1995). Daugelis
pasitikėjimą tyrinėjusių autorių pasitikėjimą sieja su bendradarbiavimu ir bendra individų veikla.
Pasitikėjimas daţnai veikia individus, jų grupes ir lemia aukštus bendros veiklos rezultatus. Ţodis
pasitikėjimas kilęs iš vokiško ţodţio „trost―, kas reiškia komfortą (Shaw, 1997). Pasitikėti individai
daţniausiai linkę tais, kurie tikrai to verti ir pateisina mūsų lūkesčius. Siekiant sukurti ilgalaikius
pasitikėjimu grįstus santykius, svarbu suprasti, ko kiti iš mūsų tikisi. Kaip teigia Shaw (1997),
pasitikėjimas yra tikėjimas, jog ţmonės nuo kurių mes priklausomi pateisins mūsų lūkesčius. Šie
apibrėţimai parodo, jog pasitikėjimas dinamiškai kintantis fenomenas, kuris priklauso nuo įvairių
faktorių sąveikos (Martins, 2002). Pasitikėjimas yra reikšmingas tarpusavio santykių bruoţas tarp
vadovo ir jo pavaldinių, kai pavaldiniai gerbia savo vadovą ir yra motyvuoti viršyti jo lūkesčius
(Gillespie and Mann, 2004). Siekiant sukurti efektyvų komunikacijos procesą organizacijoje, svarbu
suprasti pasitikėjimo formavimo svarbą vadovavime. Pasitikėjimas tampa svarbiu elementu siekiant
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įtraukti darbuotojus į turimų ţinių mainų procesą. Efektyvi komunikacija gyvybiškai svarbi, jei
organizacija sugeba pasinaudoti savo darbuotojų įgūdţiais ir ţiniomis (Sharkie, 2009). Egzistuojant
atvirai komunikacijai tarp darbdavio ir darbuotojų, galima atrasti naujus problemų sprendimo būdus
bei pasinaudoti kūrybiškomis, naujomis idėjomis kaip pagerinti procesus organizacijoje. Pasitikėjimas
gali būti susijęs su daugybę individo patyrimų, tokių kaip: vadovo ir kitų darbuotojų elgesys, duotų
paţadų, įsipareigojimų laikymasis, sąţiningumas, ar šiais darbuotojais/vadovais galima bus pasitikėti
ateityje. Kaip teigia Sharkie (2009), pasitikėjimas yra būtina sąlyga siekiant kooperatyvaus elgesio
tarp individų, darbuotojų, grupių ar organizacijoje.
Pasitikėjimą lemiantys veiksniai organizacijoje
Autoriai Morgan ir Hunt (1984) nagrinėję pasitikėjimą, pasiūlė įsipareigojimo-pasitikėjimo
modelį ir teigė, jog sėkmingiems santykiams didelę įtaką turi pasitikėjimu ir ilgalaikiais ryšiais
pagrįstas bendravimas. Minėti teoretikai išskiria tris pagrindinius veiksnius veikiančius pasitikėjimą:
bendrosios vertybės, komunikacija ir oportunistinis elgesys. Bendrosios vertybės suvokiamos, kaip
panašus partnerių elgesys, bendri tikslai ir politika, kaip partneriai suvokia tai, kas gerai ar blogai,
tinkama ar netinkama, svarbu ar nesvarbu (Morgan ir Hunt, 1984). Komunikacija gali būti
apibrėţiama, kaip formalus ar neformalus reikšmingos ir savalaikės informacijos dalinimasis.
Oportunistinis elgesys gali būti suvokiamas, kaip asmeninės naudos siekimas, nuslepiant informaciją
ir apgaunant kitą pusę. Kitas ţymus pasitikėjimą nagrinėjęs autorius Shaw (1997) teigia, jog vieni iš
būtiniausių elementų siekiant aukšto laipsnio pasitikėjimo tarp darbdavio ir darbuotojo yra: rezultatų
siekimas, sąţiningas elgesys ir rūpestis. Pasitikėjimui tarp darbdavio ir darbuotojo taip pat įtakos turi
bendradarbiavimas, dalinimasis ţiniomis, kompetencijomis, gera emocinė būsena, maloni ir
atpalaiduojanti darbo aplinka, pagarba vienas kitam, kito idėjų pripaţinimas, mandagūs bendravimo
būdai, familiarumas, ţinojimas kitų komandos narių interesus, gebėjimus bei jų trūkumus
Išnagrinėjus skirtingų autorių pasitikėjimą formuojančių veiksnių modelius, galime pateikti
apibendrintų veiksnių, lemiančių pasitikėjimą tarp darbdavio ir darbuotojo modelį (ţr. 1 paveikslą).

1 pav. Pasitikėjimą tarp darbdavio ir darbuotojo lemiančių veiksnių modelis (sudaryta autorės)

Visi schemos veiksniai prisideda prie pasitikėjimo tarp darbdavio ir darbuotojo kūrimo.
Neretai skirtingi veiksniai gali prieštarauti vienas kitam, tačiau vadovai turi surasti balansą tarp jų ir
siekti bendros gerovės visiems darbuotojams. Nuolat besikeičiančioje aplinkoje vis sunkiau
suformuoti pasitikėjimo atmosferą organizacijoje, tačiau vadovai turi stengtis tobulinti bendravimo
įgūdţius, kurti vertybes, skatinti bendradarbiauti, dalintis ţiniomis ir demonstruoti profesionalumą.
Darbdavio ir darbuotojo pasitikėjimas vienas kitu lengvina komunikacijos procesą ir leidţia
kūrybiškiau paţvelgti į iškilusias problemas ar stresines situacijas. Vienas iš svarbiausių elementų
pasitikėjimo formavime – geranoriškumas, kuris reiškia norą padaryti kitam gerą, nesiekiant
egocentriškos naudos sau (Mayer, Davis ir Schoorman, 1995).
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Išvados
Pasitikėjimas apibrėţiamas kaip teigiamas darbdavio ir darbuotojo poţiūris į vienas kitą, tikint, jog tas, kuriuo
pasitikima elgsis sąţiningai ir nepasinaudos kitos pusės paţeidţiamumu ir priklausomybę rizikingoje situacijoje.
Apibendrinant galime teigti, jog pasitikėjimas mokslinėje literatūroje yra tikėjimas kitos šalies geranoriškumu,
sąţiningumu, profesionalumu, etišku elgesiu.
Išnagrinėjus skirtingų autorių pasitikėjimą lemiančių veiksnių modelius, galima teigti, jog pasitikėjimą tarp
darbdavio ir darbuotojo daugiausiai lemia turimos kompetencijos, sąţiningas, atviras bendravimas, lūkesčių pateisinimas,
įsipareigojimų laikymaisis, integralus darbdavio ir darbuotojo elgesys, bendrų rezultatų siekimas.
Sudarytas teorinis pasitikėjimą tarp darbdavio ir darbuotojo lemiančių veiksnių modelis apima skirtingus
pasitikėjimo kūrimui ir formavimui įtakos turinčius veiksnius: bendrosios darbuotojo ir darbdavio vertybės, ţodţių ir
veiksmų integralumas, rūpesčio demonstravimas darbuotojo atţvilgiu, atviras bei informatyvus komunikacijos procesas,
bendrų rezultatų siekimas geranoriškumas, sąţiningumas.
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FACTORS THAT ARE FORMING TRUST BETWEEN EMPLOYER AND EMPLOYEE
Summary

The article focuses on the analyses of main factors that influence trust between employer and employee. However
in the scientific literature trust is mostly analyzes between organization and its customers rather that between employer and
employee. Trust between employer and employee in modern organizations is becoming more important because it is one
of the most important components to a successful, long-term cooperative relationship. In the scientific literature trust is
mostly described as believe in other parts honesty, kindness, credibility, ethical behavior. Trust can be influenced by
factors like shared values, integrity, communication, common results, concern, opportunistic behavior. All this components
can results effective relationships between employer and employee and positive climate in the organization.
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DVASINIS INTELEKTAS ŠIUOLAIKINĖS LYDERYSTĖS PARADIGMOJE
Vieningai pripaţįstama, kad šiandieninėje visuomenėje lyderystė – vienas iš kritinių veiksnių,
nuo kurio priklauso organizacijos sėkmė/nesėkmė. Būtent lyderiai atlieka reikšmingą vaidmenį
kuriant ir vystant organizaciją: jie – pirminis įsitikinimų, vertybių ir vizijų šaltinis, kuriuo naudojasi
organizacijos nariai spręsdami problemas, susijusias su išorine ir vidine integracija. Šis faktas
sąlygoja intensyvius lyderystės fenomeno tyrimus – yra atrastos penkios pagrindinės lyderystės
teorijos, apimančios individo bruoţus, elgesį, galią, situacijas ir kt., tačiau pastaruoju metu
mokslininkai vis daţniau atkreipia dėmesį į sąryšį tarp lyderystės ir dvasingumo. Jau praėjusio
amţiaus pabaigoje pasirodė dvasinės lyderystės teorijos, kurių šalininkai, tokie kaip G. Fairholm
(1998), L.W. Fry (2008), laikėsi pozicijos, kad lyderystė apima vertybes, poţiūrį ir elgesį, kurie
savaime turi motyvuoti ne tik patį individą-lyderį, bet ir jį supančiuosius, tokiu būdu patiriant
brandţius dvasinius išgyvenimus pašaukimo, narystės, bendradarbiavimo, gyvenimo prasmės ir
supratimo dėka; tačiau dvasinis intelektas nebuvo šių autorių atliekamų tyrimų objektu. Kiti
mokslininkai, tokie kaip (Emmons, 2002; Covey, 2007; King, 2008), plačiai nagrinėjo dvasinį
intelektą filosofiniu ir psichologiniu aspektais, o (Joseph, Sailakshmi 2011; Katilienė,. Malinauskas
2011; Chen ir kt., 2012) analizavo šį reiškinį organizacijos ir jos kultūros kontekste. Taip pat
išskirtina kita autorių grupė, t.y. (Zohar, 2005; Wigglesworth, 2006; Barvydienė, Katilienė 2009)
kurios tyrinėjo dvasinio intelekto svarbą lyderiui, akcentuodamos dvasiškai intelektuolios (Zohar,
2005) ir brandţios (Wigglesworth, 2006) lyderystės sąvokas. Vis dėlto dvasinio intelekto samprata,
svarba bei vaidmuo šiuolaikinės lyderystės kontekste nėra plačiai nagrinėti, nėra vienareikšmiško
traktavimo, kas sąlygoja tolimesnių mokslinių tyrimų poreikį. Dėl šios prieţasties pagrindinė tyrimo
problema – kokios dvasinio intelekto dedamosios yra svarbios šiuolaikinės lyderystės kontekste.
Tyrimo tikslas – atskleisti dvasinio intelekto vietą šiuolaikinės lyderystės paradigmoje. Šio
tikslo įgyvendinimui formuluojami tokie uţdaviniai:
1. apibrėţti dvasinio intelekto sąvoką;
2. atskleisti dvasinio intelekto ir šiuolaikinės lyderystės sąsajas.
Tyrimo metodai: loginė mokslinės literatūros analizė ir sintezė, apibendrinimo ir grafinio
modeliavimo būdai.
Dvasinio intelekto samprata
Dvasinis intelektas, lyginant su kitais reiškiniais, yra dar naujas, todėl šį terminą įvairūs
mokslininkai aiškina skirtingai ir akcentuoja vis kitus aspektus. Vieni tyrėjai dvasinio intelekto
atsiradimo pradţia laiko H. Gardner darbus apie įvairialypį intelektą, nors pats autorius nepritarė
dvasinio intelekto idėjai ir šį reiškinį siūlė vadinti egzistenciniu intelektu (Katilienė, Malinauskas,
2011). Tačiau kiti, tokie kaip R. Emmons (2000), D. B. King (2008) ir kt., tvirtina, kad dvasinis
intelektas vis tik yra, ir jie mini netgi kelis argumentus. R.A. Emmons (2000) teigia, kad dvasinis
intelektas – tai dvasinės informacijos pritaikymas ir penki gebėjimai, tokie kaip patirti aukštesnius
sąmonės lygmenis, pašvęsti kiekvienos dienos įvykius, santykius, veiklą, panaudoti dvasinius resursus
problemoms spręsti, būti doru ir gebėjimas transcendencijai – tai dvasinio intelekto savybės, kurios
įneša didelį indėlį į kiekvieno asmens gyvenimo kokybę. D. B. King (2008), kurdamas dvasinio
intelekto koncepciją, įvedė keturis esminius komponentus, t.y. kritinį egzistencinį mąstymą,
asmeninės prasmės kūrimą – gebėjimą kurti prasmę iš savo dvasinės patirties, transcendentinį
įsisąmoninimą ir sąmoningos būsenos išsiplėtimą – gebėjimą patirti dvasines būsenas per meditaciją,
relaksaciją, maldą ir kt. C. Joseph, S. Sailakshmi (2011) taip pat pabrėţia dvasinio intelekto svarbą,
akcentuodami, kad dvasingumas leidţia suvokti, koks reikšmingas individui yra jo gyvybingumas,
sąlygojantis norą tyrinėti supančią aplinką, savistabą, mintis, vaizduotę, kūrybiškumą, empatiją,
dideles pastangas ir vidinį spindesį. Šis reiškinys transformuodamasis lydi ţmogų visą gyvenimą,
suteikdamas jam pasitikėjimą savimi, optimizmą, rūpestį ir atjautimą aplinkiniams, taiką, prasmę ir
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pilnatvę. Anot R. Katilienė, Ţ. Malinauskas (2011) dvasingumas – tai įgimtas ir unikalus
transcendentinės gyvenimo prasmės ieškojimas. C. Wigglesworth (2006) dvasinį intelektą analizuoja
kaip gebėjimą elgtis išmintingai ir empatiškai, išlaikant vidinę ir išorinę pusiausvyrą, nepriklausomai
nuo situacijos. Ši autorė išskiria keturias intelekto hierarchijas pagal jų vystymosi seką: pirmoji –
fizinis intelektas (kūno kontrolė), antrasis – racionalusis arba protinis, trečiasis – emocinis ir
paskutinysis, pats reikšmingiausias – dvasinis intelektas. Individas, gerbdamas, ugdydamas,
jungdamas ir derindamas šiuos intelektus bei jų išraiškos formas, patiria jų sinergiją, kuri skatina
individualųjį pašaukimą, entuziazmą, motyvaciją ir sąţinę. Mokslininkai D. Zohar ir I. Marshall
(2006) (jų darbus analizuoja Katilienė, Malinauskas, 2011) dvasinį intelektą traktuoja kaip
integruojantį, nes jis padeda asmeniui jausti prasmingą pasaulį, kurį jis patiria emocinio ir racionalaus
intelektų dėka. Šie psichologai išskiria skirtingus nei anksčiau minėtieji autoriai aspektus: gebėjimas
būti lanksčiu, aukštas savimonės lygmuo, gebėjimas kentėti, įkvepiančios vizijos turėjimas, nenoras
sukelti bereikalingą ţalą, gebėjimas matyti sąsajas įvairiuose dalykuose, gebėjimas dirbti
nesivadovaujant įpročiais, gebėjimas klausti ir siekti esminių atsakymų. Pasak D. Zohar (2006),
reikšmingiausios yra trys intelekto rūšys – racionalusis, emocinis ir dvasinis; pastarasis yra
svarbiausias, nes nulemia kitus. Jis sąlygoja prasmės, vizijos ir vertybių ilgesį bei paieškas, leidţia
svajoti ir siekti, atspindi, kiek tikėjimas ir vertybės yra svarbios imantis bet kokių veiksmų. Kaip
teigia S.R. Covey (2007), kiekvienas individas gimdamas gauna keturias intelekto rūšis : fizinę,
emocinę, protinę ir dvasinę, kurias reikia ugdyti, nes priešingu atveju nė vieno intelekto nebus galima
išplėtoti iki brandaus lygmens.
Dvasinio intelekto ir šiuolaikinės lyderystės sąsajos
V. Barvydienė ir R. Katilienė (2009), tirdamos lyderystės ir dvasinio intelekto sąsajas, teigia,
kad naujojo amţiaus lyderiui nebeuţtenka plataus spektro ţinių – būtinas jų sąmoningas įsisavinimas
per visas turimas išmintis. Be to, kadangi lyderis uţsiima visapusiško ţmogaus kūrimu, jis turi nuolat
dvasiškai tobulėti – aktyviai siekti kurti save bei padėti savo sekėjams tapti asmenybėmis. G.
Fairholm (1998), analizuodamas dvasinės lyderystės charakteristikas, išskiria šias efektyviam lyderiui
būdingas savybes: stiprius vidinius įsitikinimus, protinius gebėjimus, laisvės ir atsakomybės pojūtį,
aukšto lygio motyvaciją. D. Zohar ir I. Marshall (2006) konstatuoja aštuonias pagrindines lyderystės
sritis, kuriose dvasinis intelektas stipriausiai pasireiškia kiekvienoje organizacijoje, t.y.
bedradarbiavimas, sąţiningumas, savitarpio santykiai, pasitikėjimas, vadovavimas, teisingumas,
lankstumas ir įgalinimas. Nustatyta, kad nagrinėjant šiuos komponentus, galima kokybiškai įvertinti
lyderio dvasinį kapitalą ir visos organizacijos kultūros lygį.
DVASINIS INTELEKTAS

Vizija

Viltis/tikėjimas

Altruistinė meilė

Vidinis gyvenimas
(dvasinė praktika)
Pašaukimas/savivoka

Narystė/bendrumas

Organizacinis našumas, finansinės veiklos
rezultatai, darbuotojų pasitenkinimas,
socialinė atsakomybė
1 pav. Dvasinio intelekto ir lyderystės sąsajos vidinės motyvacijos aspektu
Paveikslas sudarytas autorės, remiantis L.W. Fry, M.P. Cohen (2008) dvasinės lyderystės modeliu.

Anot L.W. Fry, M.P. Cohen (2008), dvasinės lyderystės teorijos pagrindas – vidinės
motyvacijos modelis, kuris apima esmines savybes, būtinas lyderiui, t.y. viziją – gebėjimą strategiškai
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mąstyti, įvertinti perspektyvas ir perduoti suformuotą viziją siekėjams; viltį/tikėjimą – sugebėjimą
pateisinti lūkesčius ir pasitikėjimą; altruistinę meilę – gebėjimą jausti pilnavertiškus ir harmoningus
jausmus bei rūpintis kitais (ţr. 1 paveikslą). Akcentuotina, kad šios savybės yra pagrindiniai dvasinio
intelekto komponentai, į kuriuos lyderio sekėjų atsakas pasireiškia pasitikėjimu, reikšmingumo ir
savivertės pojūčiais, bendradarbiavimu, savigarba ir saviraiška. Tokių elementų kaip pašaukimas,
savivoka, bendrumas ir narystė dėka lyderis geba patenkinti savo sekėjų psichologinius poreikius,
gerinti organizacijos našumą, finansinius rezultatus, didinti socialinę atsakomybę. Be to, lyderis,
pasitelkdamas savo turimą intelektą, kuria fizinį, emocinį ir dvasinį kapitalą (Zohar, 2005). Kaip
teigia C. Joseph, S. Sailakshmi (2011), puoselėjant dvasinį intelektą, tuo pačiu tobulinami kiekvienam
lyderiui reikalingi įgūdţiai, pvz. vidiniai ir tarpasmeniniai santykiai, motyvacija, atsakingumas,
pasitikėjimas, komandinė dvasia, strateginis, laiko ir konfliktų valdymas. Pasak V. Barvydienės ir R.
Katilienės (2009), lyderis, pasiţymintis aukštu dvasiniu intelektu, kartu su sekėjais gali siekti tokių
tikslų, kuriuos įgyvendinti pajėgi tik entuziaztinga, pakylėta ir ryţtinga ţmogaus dvasia. Tokiu būdu
įgyjamas ne tik asmeninis lyderio, bet ir visos jį supančios aplinkos unikalus pranašumas.
Išvados
Dvasinis intelektas yra protinių gebėjimų visuma, kuri prisideda prie nematerialių, transcendentinių aspektų
įsisąmoninimo, integracijos ir pritaikymo egzistencijoje ir padeda kiekvienam individui atskleisti savo gyvenimo prasmės,
misijos ir esminių vertybių suvokimą, pamatyti platesnį įvykių kontekstą, susidaryti išsamesnį vaizdą, gebėti vadovauti
savo dvasinėms būsenoms.
Vienas svarbiausių šiuolaikinės lyderystės komponentų – dvasinis intelektas, kuris puoselėjamas, jungiamas ir
derinamas su kitais intelektais, sinergijos būdu pasireiškia pagrindinėmis, tarpusavyje glaudţiai susijusiomis savybėmis –
vizija, viltimi/tikėjimu, altruistine meile. Nuolat tobulinami visi intelektai ir savybės sąlygoja efektyvų bendradarbiavimą,
savitarpio santykius, teisingumą, pasitikėjimą, rezutatyvų vadovavimą ir kt.
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1.

SPIRITUAL INTELLIGENCE IN THE CONTEMPORARY PARADIGM OF LEADERSHIP
Summary
There is a consensus that leadership is one of critical factors, which determines the success or failure of the
organization in nowadays society. This has led to intensive studies of the phenomenon of leadership. Furthermore, recently
researchers have drawn attention to the relationship between leadership and spirituality. It is agreed that one of the most
important components of modern leadership is spiritual intelligence, which is an ability that helps each individual to reveal
his meaning of life, mission and values perception. This intelligence has to be cherished, connected and coordinated with
other forms of intelligence, then it reveals to vision, hope/faith and altruistic love. When the intelligence is constantly
improved, it causes effective collaboration, relationship, justice, trust, leadership, management etc.
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Viltė Liaugodienė
Kauno Technologijos Universitetas

VADOVO DARBINĖS VEIKLOS IR ASMENINIO GYVENIMO BALANSAS
Per pastaruosius porą dešimtmečių ţmonių išteklių vadyba keitėsi tam, kad rastų lankstesnes
sistemas kaip suderinti ţmonių asmenines ir darbines veiklas. Juk darbo ir asmeninio gyvenimo
subalansavimo būdo ieško kiekvienas ţmogus. Šią temą tyrinėja ir psichologai, ir ekonomistai, ir
sociologai, ir ţurnalistai, ir netgi politikai Europos Parlamente. Vadovai - tai ta dalis ţmonių, kurie su
suderinimo problema susiduria ypač stipriai. Lietuvoje, kur didţiausia dalis įmonių yra nedidelės ir
dauguma jų yra vadovaujamos vieno vadovo, daţnai ir paties savininko, o ne vadovų grupės,
asmeninis vadovo gyvenimas yra ypač glaudţiai susijęs ir su jo darbine veikla bei jos rezultatais.
Darbo ir asmeninio gyvenimo subalansavimo galimybes, bei nesubalansavimo pasekmes tyrė ir
aprašė tokie autoriai, kaip Greenhaus ir Beuttell (1985), Koekemoer ir Mostert (2010), Wentzel, Buys
ir Mostert (2009), bei kiti. Atskirai apie įmonių vadovams kylančius sunkumus rašė Fletcher (2002),
Mansour ir Muna (2009). Autoriai tyrė įvairius asmeninio gyvenimo aspektus, o kaip svarbiausią
išskyrė šeimą, tačiau nėra plačiai ištirta asmeninio gyvenimo įtaka vadovo darbinei veiklai.
Atsiţvelgiant į tai, keliama problema – kokie veiksniai įtakoja vadovo darbinės veiklos ir asmeninio
gyvenimo balansą? Tikslas – pateikti vadovo darbinės veiklos ir asmeninio gyvenimo balanso
modelį. Tyrimo uţdaviniai: 1. Aptarti vadovo darbinės veiklos ir asmeninio gyvenimo sąvokas.
2.Išanalizuoti veiksnius darančius įtaką vadovo darbinės veiklos ir asmeninio gyvenimo balansui.
3.Sudaryti teorinį vadovo darbinės veiklos ir asmeninio gyvenimo balanso modelį.
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir mokslinių bei apţvalginių straipsnių lyginamoji
analizė, modeliavimo metodas.
Vadovo darbinė veikla
Rašydami apie vadovų darbinę veiklą autoriai skirtingai apibrėţia tradicines pagrindines
vadovų darbinės veiklos funkcijas. Pavyzdţiui, Mansour ir Muna (2009) išskiria tokias veiklas kaip
planavimas, organizavimas, sprendimų priėmimas, kontrolė ir motyvavimas. O Yukl (2001)
pagrindines vadovo darbines veiklas skirsto į keturis procesus: 1) santykių vystymas ir išlaikymas, 2)
informacijos gavimas ir dalinimasis, 3) sprendimų priėmimas, 4) įtaka ţmonėms. Tačiau Mintzberg
(1973) yra nustatęs, kad, nesvarbu kokios yra pagrindinės funkcijos, vadovai kasdien dirba prie daug
skirtingų uţduočių vienu metu, ir tuo pačiu jų darbas dar yra nuolat pertraukiamas. Kaip vadovas
susitvarko su kasdieninėmis uţduotimis priklauso nuo jo įgimtų gebėjimų, išsilavinimo ir išsiugdytų
kompetencijų. Šimanskienė (2004) pastebi, kad vadovo veiksmai labai priklauso nuo jo ambicijų,
savybių, sugebėjimų – t.y. asmenybės, taip pat ar jam svarbesni jo asmeniniai tikslai, ar organizacijos
pasiekimai. Kuomet vadovas yra ir įmonės savininkas, tai nėra atotrūkio tarp jo ir organizacijos tikslų,
bet tuomet jo darbinė veikla ir asmeninis gyvenimas yra dar labiau susiję ir vienas kito įtakojami.
Mansour ir Muna (2009) pabrėţia, kad efektyvus lyderis turi gebėjimą kaip akrobatas balansuoti tarp
daugybės skirtingų uţduočių vykdymo darbe greitai besikeičiančios aplinkos sąlygose ir asmeninio
gyvenimo iššūkių.
Asmeninio gyvenimo veiksniai
Kiekvienas vadovas susiduria su tokiais pačias asmeninio gyvenimo veiksniais ir etapais kaip
ir kiekvienas ţmogus. Skirtingi autoriai pristato skirtingas asmeninio gyvenimo sudedamąsias dalis.
Koekemoer ir Mostert (2010) savo tyrime išskiria, kad ţmogaus asmeninis gyvenimas susideda iš
šeimos, naminių įsipareigojimų, religijos, vidinio tobulėjimo, bendravimo su draugais, sporto
uţsiėmimų, poilsio uţsiėmimų, giminės įsipareigojimų, bendruomeninės veiklos, mokslų, bei darbo.
O Mansour ir Muna (2009) siūlomame modelyje išskiriami tokie veiksniai: šeima, draugai, sveikata,
bendruomenė, finansai ir darbas. Tačiau Koekemoer ir Mostert (2010) pastebi, kad tyrimuose apie
asmeninio gyvenimo ir darbinės veiklos balansą, asmeninis gyvenimas daţnai yra tapatinamas su
šeimyniniu gyvenimu ir daţniausiai literatūroje išskiriamas darbo-šeimos bei šeimos-darbo konfliktas.
Kiekvienas vadovas, kaip ir kiekvienas ţmogus gyvenime susiduria su asmeninio – šeimyninio
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gyvenimo etapais, tokiais kaip vestuvės, vaikelio gimimas, rūpesčiai namie, skyrybos ir mirtis. Šie
etapai daţniausiai aptariami psichologijoje, tačiau jie turi ir ekonominę reikšmę, nes įtakoja ţmogaus
darbinę veiklą.
Veiksniai darantys įtaką vadovo darbinės veiklos ir asmeninio gyvenimo balansui
Darbinėje veikloje vadovas susiduria su daug skirtingų iššūkių - jam tenka priimti įvairius
sprendimus, motyvuoti skirtingus darbuotojus, organizuoti ir suplanuoti ne tik savo, bet ir jų darbo
uţduotis ir darbo laiką. Pagal Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo atliktą tyrimą matosi,
kad vadovų darbo laikas skiriasi nuo samdomų darbuotojų, nes vadovai pasirenka dirbti ilgesnes
darbo valandas savo noru ir vidutiniškai jų darbo savaitė yra ilgesnė (44,8 val), nei samdomą darbą
dirbančių asmenų (38 val) (2013). Koekemoer ir Mostert (2010) tyrime atsispindi, kad dėl
įsipareigojimų darbe ir ilgų darbo valandų daţnas vadovas priverstas atsisakyti tokios veiklos kaip,
laiko leidimas su šeima ir vaikais, dalyvavimas poilsio ir sporto, ar religiniuose uţsiėmimuose. Patys
vadovai pripaţįsta, kad kuomet jie susiranda gyvenimo partnerę, jie patiria suvarţymus, kurie sutrikdo
jų darbinę veiklą (Sabaliauskas, 2013).
Kitas svarbus įvykis vadovo asmeniniame gyvenime - vaikelio gimimas. Profesoriai Dahlas,
Delsas ir Rossas (2012) atlikę tyrimą analizuojanti kaip generalinių direktorių vaikų gimimas yra
susijęs su darbuotojų atlyginimu, nustatė, kad vidutiniškai įmonėse, kurių vadovui vyrui gimdavo
vaikas, darbuotojų atlyginimai susitraukdavo po 0,2 proc. per metus, o pirmagimio įtaka ţymiai
didesnė, nei antrojo ir kitų kūdikių. Taip pat pastebėta, kad sulaukę pirmųjų vaikų vadovai pradeda
labiau rūpintis ţmonių darbo sąlygomis ir geriau vertinti moterų darbuotojų kompetenciją.
O rūpesčiai namuose, ypač skyrybos vadovo šeimoje, atneša suirutę ir į įmonę, o įmonės
veiklos pablogėjimas, gali tapti viena iš skyrybų prieţasčių. Krizės akivaizdoje problemų darbe įtaką
asmeniniam gyvenimui parodo Poškaitytės (2013) aprašomo tyrimo rezultatai - jei nedarbo lygis kyla
1 proc., tai smurtas šeimoje išauga 2,7 atvejo 100 tūkst. gyventojų ir net 21,5 proc. moterų patiriančių
smurtą namuose, kaip pagrindinę jo prieţastį nurodo nesėkmes darbe ir finansines problemas.
Mansour ir Muna (2009) pastebi, kad vadovai, kurie jaučiasi pervargę darbe, patiria nesėkmes
santykiuose su savo sutuoktiniais, vaikais ir draugais. Taip pat jie patiria daugiau streso , miego
sutrikimus ir nesijaučia fiziškai ir psichologiškai sveiki. Dauskurdo (2011) teigimu, kuomet dirbama
sunkiau ir ilgiau, dėl nuolatinės įtampos ir krūvio miegama maţiau, patiriamas nuovargis, išsekimas,
raumenų skausmai, migrena, nerimas ir depresija Tiek fizinės tiek psichinės sveikatos pablogėjimas
tai tiesioginis pavyzdys, kad nebuvo rasta balanso tarp asmeninio gyvenimo ir darbinės veiklos, ir tai
gali lemti vadovo pasitraukimą iš pareigų. Gapšys (2013) pastebi, kad vadovų, ypač pasiţyminčių
aukštais vadybos gebėjimais, netektys bendrovių vertei ilgainiui turi didelę įtaką - gali lemti keliolikos
procentų įmonės vertės pasikeitimą.
Teorinis vadovo darbinės veiklos ir asmeninio gyvenimo balanso modelis
Aprašytus veiksnius galima sujungti į vadovo darbinės veiklos ir asmeninio gyvenimo balanso
teorinį modelį (1 pav.). Akivaizdu, kad, jei, kuris nors veiksnys esantis asmeninio gyvenimo
„svarstyklių lėkštelėje― įgaus didesnę reikšmę („svorį―), nei turėjo iki šiol, pusiausvyra sutriks. Norint
ją atstatyti, reikės koreguoti veiksnių esančių ant darbinės veiklos „svarstyklių lėkštelės― reikšmę
(„svorį―) arba kitaip sakant, keisti darbinės veiklos organizavimo būdą. Pavyzdţiui, gimus vaikeliui,
vadovui gali reikėti koreguoti darbo laiką, arba, atvirkščiai, suplanavus atidaryti įmonės filialus kitose
šalyse - atsisakyti šeimos sukūrimo planų.

276

Tarptautinė studentų mokslinė konferencija

EKONOMIKA IR VADYBA - 2013

Vadovo asmeninio gyvenimo ir
darbinės veiklos BALANSAS
Šeimos sukūrimas
Vaikelio sulaukimas
Šeimos išsiskyrimas
Sveikatos sutrikimas
Pasitraukimas/mirtis

Planavimas
Sprendimų priėmimas
Darbo laikas organizavimas
Komunikavimas
Personalo motyvavimas
Vadovo darbinė veikla

Vadovo asmeninis
gyvenimas

1 pav. Vadovo asmeninio gyvenimo ir darbinės veiklos balanso modelis (sudaryta autorės)
Išvados
Vadovo darbinę veiklą sudaro jo atliekamos darbinės funkcijos – planavimas, sprendimų priėmimas, darbo laiko
organizavimas, komunikavimas ir personalo motyvavimas, o iš asmeninio gyvenimo sričių, kaip svarbiausia, išskiriama
šeima. 2. Vadovo darbinės veiklos veiksniai - darbo laikas, priimti sprendimai, suplanuoti darbai - ir asmeninio gyvenimo
veiksniai - šeimos sukūrimas, vaikelio sulaukimas, šėimos išsiskyrimas, sveikatos sutrikimas, mirtis - įtakoja vadovo
darbinės veiklos ir asmeninio gyvenimo balansą. 3. Vadovo asmeninio gyvenimo ir darbinės veiklos balanso teoriniame
modelyje išskiriami asmeninio gyvenimo veiksniai – šeimos sukūrimas, vaikelio sulaukimas, šėimos išsiskyrimas,
sveikatos sutrikimas, mirtis, bei darbinės veiklos veiksniai – planavimas, sprendimų priėmimas, darbo laiko
organizavimas, komunikavimas, personalo motyvavimas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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THE BALANCE OF WORK AND PERSONAL LIFE OF A LEADER

Summary
Work and personal life balance is a theme which is discussed a lot these days. It is even more important if a leader
is involved. The work of the leader consists of different tasks. Personal life consists of different areas of interest and of
different family events. Every event in family life, such as weddings, baby borned, divorce, sickness or death, is also
involved in leader‗s work life and activities at work, such as time planning, organizing, communicating, desicion making
influence his personal life. The teoretical model of the balance between work and personal life of a leader is shown in the
article..
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MOTYVACIJĄ IR PASITENKINIMĄ DARBU AIŠKINANČIOS TEORIJOS
Darbuotojų motyvavimas ir pasitenkinimas darbu yra sudėtingas reiškinys, todėl jį paaiškinti
bandė ne vienas ţymus mokslininkas, kurdamas savo motyvacijos teorijas. Kiekviena motyvacijos
teorija mėgina apibūdinti, kokie ţmonės yra ir kokie jie gali tapti. Todėl norint geriau suprasti
darbuotojų motyvacijos ir pasitenkinmo darbu esmę, svarbu analizuoti teorijas, paaiškinančias šiuos
reiškinius. Motyvacija svarbi tuo, kad ji gali skatinti tokį darbuotojų elgesį, kuris nulemtų aukštus
organizacijos pasiekimus. Tinkamai pasirinkti motyvacijos veiksniai ir motyvacijos sistema iš dalies
lemia organizacijos sėkmę. Tiek ankstyvosios, tiek šiuolaikinės motyvacijos teorijos bando atsakyti į
klausimą: kaip uţtikrinti ir palaikyti norimą darbuotojų elgesį ir kuo geresnius jų darbo rezultatus
(Bakanauskienė ir kt., 2009). Darbuotojų motyvacija, pasitenkinimas darbu yra bene geriausiai
ţmogiškųjų išteklių vadyboje, organizacijų psichologijoje ištyrinėti diagnostiniai konstruktai (Mount,
1999; Merkys, 2010). Darbo objektas: motyvacija ir pasitenkinimas darbu. Darbo tikslas: atlikti
motyvacijos ir pasitenkinimo darbu analizę.
Darbo uţdaviniai:
1. Išanalizuoti motyvacijos sampratą.
2. Atskleisti pasitenkinimo darbu sampratą.
3. Atlikti motyvacijos ir pasitenkinimo darbu aiškinančių teorijų analizę.
Darbo metodas: mokslinės literatūros analizė.
Motyvacijos samprata
Motyvavimo sąvokos yra vartojamos, kai siekiama paaiškinti ţmogaus elgesio ir veiklos
prieţastis, o ţmogų veikti skatina įvairiausių poreikių visuma (Šalkauskienė, Stankevičienė,
Gedvilienė, 2006). 1 lentelėje pateikiamos skirtingų autorių motyvacijos sampratos.
1 lentelė. Motyvacijos apibrėţimai (sudaryta darbo autoriaus)
Autorius, metai
A. Valackienė, (2005)
S. Stoškus, (2001)
R.C.Appleby, (2003)
L. Dţiuel, (2001)
P.Zakarevičius, (2003)
V. Graţulis, (2005)
Psichologijos ţodynas,
(1993)
S. P. Robbins, (2003)

Motyvacijos apibūdinimas
Motyvacija suvokiama kaip procesas, kuris įgalina ţmones daryti tai, ko organizacija ir
vadovas iš jų nori.
Savęs ir kitų raginimas veikti asmens organizacijos naudai.
Vadinami potraukiai, troškimai, paskatos ir poreikiai, kurie nukreipia, kontroliuoja arba
paaiškina ţmogaus elgesį..
Tai veiksmų visuma, kuri sąlygoja, nukreipia ir palaiko pastangas, paremtas elgesio veiksmais.
Šie veiksmai tiesiogiai nematomi, galima tik įsivaizduoti jų veikimo rezultatus.
Veiksmų, skatinančių darbuotojus geriau atlikti jiems pavestus darbus (pareigas) išsiaiškinimas
ir poveikio priemonių, būdų, aktyvinančių veiklą šių veiksnių pagrindu, „sugalvojimas― bei
panaudojimas.
Reiškia asmens psichologinę būseną (vidinę paskatą arba poreikį), kurį lemia jo
„įsipareigojimo laipsnis― veikti siekiant tam tikro tikslo.
Elgesio, veiksmų, veiklos skatinimo procesas, kurį sukelia įvairūs motyvai.
Yra noras, kaţką padaryti ir jį lemia veiksmo galimybė patenkinti poreikį.

Apţvelgus motyvacijos sampratas, galima teigti, kad motyvacija yra labai glaudţiai susijusi su
asmens poreikiais. Jei ţmonės nenorėtų patenkinti jokių savo poreikių, tai motyvacija būtų
neįmanoma. O jei būtų bandoma motyvuoti, neatsiţvelgiant į ţmonių poreikius, tai motyvacija būtų
neveiksminga. Tačiau, galima pastebėti, kad motyvacija, kiekvienam ţmogui yra skirtinga, tai kas
vieną motyvuoja, kitą gali demotyvuoti. Taigi, motyvuojant darbuotojus, pirmiausia vadovai turėtų
išsiaiškinti kokie yra darbuotojų poreikiai, ir kas jiems yra aktualu. Būtina suprasti tai, kad darbuotojų
elgesys ir veikla kinta priklausomai nuo to, kaip yra patenkinami jų poreikiai, o visa tai lemia darbo
rezultatus.
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Pasitenkinimo darbu samprata
Mokslinėje literatūroje pasitenkinimas darbu apibrėţiamas, kaip bendra individo nuostata dėl
darbo. Jei ţmogus yra patenkintas savo darbu, jo nuostatos dėl darbo teigiamos; jei nepatenkintas
darbu, jo nuostatos dėl darbo neigiamos (Robbins, 2003). Remiantis moksliniais tyrimais, galima
išskirti svarbiausius veiksnius, lemiančius pasirenkinimą darbu: proto pastangų reikalaujantis darbas,
teisingas atlygis, palaikančios darbuotoją darbo sąlygos ir jį palaikantys kolegos (Locke, 1976).
Pasitenkinimas darbu apibūdinamas kaip maloni ir pozityvi emocinė būsena, sąlygojama
poţiūrio į turimą ar atliekamą darbą (Arnold, 2005, Locke, 1976) arba kaip individo teigiamų
nuostatų visuma uţimamos pozicijos arba darbo atţvilgiu (Seta, 2000). Pasitenkinimas darbu svarbus
ne tik dėl darbuotojo geros savijautos ir psichologinės sveikatos, bet ir visos eilės laukiamų
organizacinių pasekmių (Zhang, 2009). Mokslinėje literatūroje plačiai nagrinėjama pasitenkinimo
darbu įtaka darbo rezultatams (Zhang, 2009; Rodwell, 1998; Ng, 2009;Crossman, 2003),
organizaciniam klimatui (Dutka, 2002), organizaciniam įsipareigojimui ir darbuotojų kaitai (Lambert,
2001; Trimble, 2006), aukštojo mokslo paslaugų kokybei (Trivellas, 2009) ir kt.
Seta ir kt. (2000) tvirtina, kad labai svarbus faktas įsisąmonint pasitenkinimo darbu
diversiškumą yra tas, kad pasitenkinimas darbu ţenkliai skiriasi įvairiose darbuotojų grupėse. Stebimi
demografinių charakteristikų – amţiaus, lyties, darbinės patirties ir išsilavinimo (Crosmann, 2003),
taip pat uţimamų pareigų, karjeros etapų, kultūrų, darbo aplinkos (Seta, 2000) efektai darbuotojų
pasitenkinimui darbu.
Analizuotoje literatūroje apie darbuotojų pasitenkinimą darbu yra išskiriami veiksniai, kurie
sudaro geras sąlygas dirbti: darbo aplinka, asmeninis komfortas, galimybė gerai dirbti poţiūris
(Robbins, 2003) ir darbas patenkina daugumos darbuotojų socialinio bendravimo poreikį, todėl
draugiški ir palaikantys bendradarbiai kelia didesnį pasitenkinimą darbu.
Akivaizdu, kad organizacijos, siekdamos motyvuoti darbuotojus, susiduria su viso personalo
kohenrentiškumo ir atskirų darbuotojų grupių diferencijos problema. Sprendimai, priimami daugumos
principu, gali būti visiškai netinkami maţesnei, bet vis tiek labai reikšmingi darbuotojų grupei. Kita
vertus, individualizuotas pasitenkinimo darbu uţtikrinimas reikalauja didesnių laiko sąnaudų ir,
svarbiausia, aiškaus ţinojimo kas motyvuoja vieną ar kitą darbuotojų grupę ir individą.
Motyvaciją ir pasitenkinimą darbu aiškinančios teorijos
Darbuotojų motyvavimas ir pasitenkinimas darbu yra sudėtingas reiškinys, todėl jį paaiškinti
bandė ne vienas ţymus mokslininkas, kurdamas savo motyvacijos teorijas. Kiekviena motyvacijos
teorija mėgina apibūdinti, kokie ţmonės yra ir kokie jie gali tapti. Todėl norint geriau suprasti
darbuotojų motyvacijos ir pasitenkinmo darbu esmę, svarbu analizuoti teorijas, paaiškinančias šiuos
reiškinius. Literatūroje motyvacijos teorijos skirstomos į dvi grupes:
 Poreikių teorijos (A. Maslow poreikių teorija; F. Herzberg dviejų veiksnių teorija;
D.J.McClellando poreikių teorija; C. Alderfer poreikių teorija).
 Procesinės teorijos (V. Vroom vilčių teorija; L.W. Porter ir E.E. Lower lūkesčių teorija; J. S.
Adams teisingumo teorija).
Visose poreikių teorijose pabrėţiami ţmonių poreikiai, tai, kas motyvuoja ţmones dirbti. Tuo
tarpu procesinėse teorijose dėmesys telkiamas ne į tai kas motyvuoja ţmones veiklai, o tai kaip reikia
motyvuoti (Stankevičienė ir kt., 2006).
Šiame darbe plačiau nagrinėjama A. Maslow poreikių teorija ir F. Herzberg dviejų veiksnių
teorija, kadangi šios abi teorijos apima darbuotojų motyvacijos ir pasitenkinimo darbu esmę.
A. Maslow poreikių teorija
A. Maslow – vienas pirmųjų mokslininkų, iš kurio vadovai suţinojo apie darbuotojų poreikių
sudėtingumą ir jų poveikį motyvacijai. A Maslow teorija turi dvi pagrindines prielaidas:
1. „Ţmonės yra linkę kurti, kad patenkintų savo asmeninius poreikius. Kai individas
poreikių patenkinti nebegali, jis yra linkęs juos maţinti. Kai poreikis patenkinamas, jis praranda
savo stiprumą, motyvuojančią jėgą.
2. „Ţmonės turi tuos pačius poreikius― (Jucevičienė, 1996, 114 p.).
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A. Maslow nuomone, ţmonės turi daugybę įvairių poreikių, kuriuos galima suskirstyti į 5
kategorijas, išrikiuotas skatinamojo poveikio maţėjimo tvarka:
1.
Fiziologiniai poreikiai. Juos būtina patenkinti, kad ţmogus galėtų gyventi.
2.
Saugumo poreikiai. Jų patenkinimas apsaugo ţmogų nuo fizinių ir psichologinių
pavojų bei suteikia garantiją, kad ateityje bus patenkinti ir fiziologiniai poreikiai
(pavyzdţiui, draudimas, gerai apmokamas darbas, nes nuo darbo uţmokesčio dydţio
priklauso ir pensijos dydis, nedarbo pašalpos, galimybė įsigyti ir išlaikyti būstą).
3.
Socialiniai poreikiai (kai kada dar vadinami priklausomybės poreikiais) – tai poreikis
priklausyti kokiai nors grupei ir jausti, kad ši grupė asmenį pripaţįsta, ir pan.
4.
Pagarbos poreikiai – tai aplinkinių ţmonių asmens pasiekimų ir kompetencijos
pripaţinimo ir pagarbos poreikiai.
5.
Saviraiškos poreikiai – tai poreikiai realizuoti ţmogaus kaip asmenybės galimybes ir
šių galimybių pripaţinimas― (Bagdonas ir kt., 2000, 128 p).
Robbins teigimu (2003), kai vienas iš šių poreikių pakankamai patenkinamas, pradeda
dominuoti kitas. Motyvacijos poţiūriu, A. Maslow teorija teigtų, kad nors joks poreikis niekada nėra
patenkinamas iki galo, pakankamai patenkintas poreikis jau nebeskatina.
Anot Jewell (2000), iš poreikių hierarchijos teorijos išplaukia dvi svarbios išvados. Pirma, kol
nėra patenkinti ţemesnieji poreikiai, aukštesniosios pakopos poreikių nekyla. Taigi maţa naudos iš
pastangų motyvuoti kūrybiškumą, kol ţmonės turi egzistencinių poreikių. Antra, kai poreikis
patenkintas, jis daugiau neskatina. Motyvuoja tik nepatenkinti poreikiai. Taigi ţemesnės pakopos
poreikius patenkinus, tolesnė motyvacija galima tada, kai darbuotojai tampa savarankiškesni ir
kūrybiškesni.
Kaip teigia A. Maslow teorija, poreikiai skatina ţmogų veikti. Todėl būtina motyvuoti
darbuotojus, nes, tenkindami poreikius darbe, jie dalyvauja įgyvendinat ir organizacijos tikslus.
Paţymėtina, kad laikui bėgant darbuotojų poreikiai keičiasi, todėl jiems motyvuoti prireikia įvairesnių
ekonominių ir moralinių svertų (Bagdonas ir kt., 2000).
F. Herzberg dviejų veiksnių teorija
F. Herzberg nustatė veiksnius, kurie sukelia darbuotojų pasitenkinimą arba nepasitenkinimą
darbe. Jis atliko tyrimą, naudodamas kritinių situacijų metodą. Tyrimo rezultatai parodė, kad
pasitenkinimo ir nepasitenkinimo darbu šaltiniai yra skirtingi.
F. Herzberg teigia, jog nepasitenkinimą sąlygojantys veiksniai (motyvatoriai) yra atskiri ir
nepriklausomi nuo nepasitenkinimą sąlygojančių veiksnių (higieninių) (Jucevičienė, 1996, 125 p.).
Remiantis F. Herzberg tyrimais, galima teigti, kad higieniniai veiksniai yra susiję su išorine darbo
aplinka. Šių veiksnių nebuvimas kelia nepasitenkinimą, neigiamus jausmus ir emocijas, o jeigu jie yra
sudaryti, ţmogus jų net nepastebi, t. y. kelia neutralius jausmus ir emocijas. Higieniniai veiksniai yra
susiję su darbo aplinka, o motyvuojantys susiję su pačiu darbu. F. Herzberg nuomone, šių veiksnių
nebuvimas nesukelia nepasitenkinimo, pasireiškia neutralūs jausmai ir emocijos, tuo tarpu jų buvimas
sąlygoja pasitenkinimą, teigiamus jausmus ir emocijas ir motyvuoja darbuotojus efektyviau dirbti
(Lipinskienė, 2012, 186 p.).
Svarbus šios teorijos aspektas tas, kad, pasak R. C. Appleby, „patenkinus dėl nepatenkintų
ţemesnių poreikių atsiradusį nepasitenkinimą, pašalinamas vien tik nepasitenkinimas, tačiau
motyvacijos tai nesustiprina― ( Appleby, 2009, 100 p.).
Pasak Lipinskienės (2012), „siekiantis motyvuoti darbuotojus vadovas pirmiausia uţsibrėţia
tikslą panaikinti nepasitenkinimą keliančius veiksnius (t. y. higieninius poreikius), o tik po to jau
kitomis priemonėmis tenkinti kitus poreikius, motyvuojaant juos pasitenkinimą darbu keliančiais
veiksniais―.
Išvados
Atlikta mokslinės literatūros analizė apie darbuotojų motyvaciją ir pasitenkinimą darbu aiškinančias teorijas,
leidţia pateikti šias išvadas:
Motyvacijos sampratų analizė atskleidė, kad daugelis autorių (Stoškus, 2001, Zakarevičius, 2003; Graţulis, 2005;
Valackienė, 2005) apibūdindami motyvaciją, teigia, kad tai yra darbuotojų poreikių tenkinimas. Tai leidţia daryti išvadą,
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kad pagrindinė galimybė darbdaviui motyvuoti darbuotojus yra darbuotojų poreikių išsiaiškinimo ir tenkinimo sąlyga, kuri
motyvuos darbuotojus siekti organizacijos tikslų, o tuo pačiu ir tenkinant savo poreikius.
Išanalizavus darbuotojų pasitenkinimą darbu, galima išskirti veiksnius, kurie sudaro geras sąlygas dirbti: darbo
aplinka, asmeninis komfortas, galimybė gerai dirbti poţiūris ir darbas patenkina daugumos darbuotojų socialinio
bendravimo poreikį, todėl draugiški ir palaikantys bendradarbiai kelia didesnį pasitenkinimą darbu.
Maslow poreikių teorijos analizė parodė, kad šios teorijos pagrindas yra ţmogaus poreikių tenkinimas, pabrėţiant
pagrindinius ţmogaus poreikius ir išskirdama tuos, kurie ţmogų motyvuoja atitinkamam elgesiui. Šia teorija siekiama
padėti organizacijų vadovams organizuoti darbuotojų darbą taip, kad būtų tenkinami pačių darbuotojų poreikiai ir kartu
juos atitinkamai motyvuotų siekti geresnių veiklos rezultatų.
Remiantis F. Herzberg dviejų veiksmų teorija, galima teigti, kad higieniniai veiksniai yra susiję su išorine darbo
aplinka.Taip pat nepasitenkinimą sąlygojantys veiksniai (motyvatoriai) yra atskiri ir nepriklausomi nuo nepasitenkinimą
sąlygojančių veiksnių (higieninių).
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THEORIES OF MOTIVATION AND JOB SATISFACTION
Summary

Employee motivation and job satisfaction is a complex phenomenon, and tried to explain it at one of the famous
scientist, building their motivation theories. Each motivation theory attempts to describe what people are and what they can
become. Therefore, in order to better understand employee motivation and job pasitenkinmo essence, it is important to
analyze the theories explaining these phenomena.
Motivatation is important because it can help employees conduct that could lead to the high achievements of the
organization. Appropriate selection of motivation factors and motivation is partly due to the organization's success.
Both early and contemporary theories of motivation attempt to answer the question: how to ensure and maintain
the desired employee behavior and the better their performance. Employee motivation, job satisfaction is probably the best
human resource management, organizational psychology to explore diagnostic constructs.
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Dimov Dimcho
Technical University of Sofia, Faculty of Management

STUDY OF THE EMPLOYERS REQUIREMENTS FOR THE PREPARATION
OF APPLICATION DOCUMENTS
This paper investigates and analyses the requirements of the employers on the completion of
the applications for internship or work, and summarizes the most common mistakes in their
preparation. Some recommendations for improving the quality of these documents are made. These
improvements will increase the competitiveness of the applicants.
The application documents are an essential element of the system of personnel selection in
organisations. They are the first contact of the employers with their future employees. The proper
preparation of the documents is a prerequisite for the applicants to be liked and approved the next
stage of the selection - the interview.
According to Eurostat data the level of youth unemployment in Bulgaria continues to increase.
Its level reached 29.1% in February 2013. The average level of youth unemployment in the EU is
23.5%. The Ministry of Labour and Social Policy undertakes a number of measures, including dozens
of programmes to support youth employment [1]. However, many of the young people are
unmotivated and discouraged and they are neither employed nor occupied in education.
The International Labour Organization concludes that most of the youths are not prepared for
the real work life and this affects their motivation and a career development in general [1].
A study of the requirements of the employers for the preparation of internship or job
applications was conducted among 68 leading Bulgarian and international companies from all
business sectors - financial institutions and banks, companies in the information technology (IT) and
telecommunications, legal, commercial and consulting organisations, industrial manufacturers and
institutions of public administration. The aim of the study was to show the most common mistakes
which job candidates make in the preparation of the application documents.
The study was conducted in March 2013 in the framework of the Forum "National Career
Days 2013", held in Sofia. It is the largest forum for student internships and career performed in
major university centers across the country since 2002 [2].
The results of this research will contribute to the successful preparation of the candidates for
internship or work, improving the quality of their application documents and enhancing their
competitiveness. It will increase their chances to be selected and contacted by more employers.
Study Methods
A semi-structured interview with questions, concerning the issues of recruitment and
selection, development and career management, was used for the study. The semi-structured interview
is the most commonly used research method that allows flexibility in the questioning, according to the
respondents‘ answers [3, 4]. The questions are open. Limitation of the method is the free
interpretation of the given answers and their recording. The respondents of the interview were
companies‘ representatives - managers or specialists in Human Resources (HR).
Interpretation of Results and Analyses
The application documents provide a preliminary guidance on the characteristics of the
candidates - personal information, work experience, education and qualifications, membership in
various organisations, creative work and achievements, interests and more. They provide the
necessary information for the selection process in a unified and easy to use form. The main internship
or job application documents, that most organisations require, are resume or CV (Curriculum Vitae)
and cover letter (CL) [5, 6, 7, 8]. Although there is a lot of literature and many information sources books, magazines, articles, brochures, blogs, comments, etc., which describe how to prepare
application documents, the job candidates continue to make a significant number of mistakes.

283

Tarptautinė studentų mokslinė konferencija

EKONOMIKA IR VADYBA - 2013

In this research the HR experts and specialists point out the most common faults and mistakes
when writing a CV and CL. The most common CV mistakes are: 1. Too many spelling mistakes. 40
% of the employers complain of the low level of literacy of the candidates. The reason could be in a
lack of time for preparation. 2. 25 % of the employers point out poorly formatted documents (an
appropriate font and alignment should be used), which affects the overall impression of the candidates
and it creates a sense of detachment. 3. 24 % of the employers respond that an inappropriate picture
(made unprofessionally and not for documents) is the reason a candidate would not be invited to an
interview. 4. 22 % of them consider that the information in the resume is too short or vice versa unnecessarily long resume. Most of the candidates are not able to provide the required and demanded
by the employer information or include unnecessary one for the specific position. 5. Another 22 %
cite as a drawback the improper structuring of the information. It is desirable to a chronological
arrangement of the information to be observed - from the latest information backwards. 6. 15 % of the
responses are associated with false contact information about the applicant, including an inappropriate
e-mail address. 7. 12 % of the employers indicate that the applicants are not using the European
format of CV. The availability of different formats, including European and Europass format, lead to
divergence in standards, especially when the HR professionals want to unify the documents they are
working with. 8. 12 % of the employers complain about the using of forms and content directly
copied from the Internet, without corresponding to the specifics of the position the candidates apply
for. 9. 10 % indicate that the information in the resume is inaccurate or incorrect. 10. 7 % say that the
candidates are using more than one language in a document which is unacceptable. Exceptions are
allowed only when it cannot be made a translation for different reasons. 11. Another 7 % regret that
candidates fail to focus on their personal competences and skills and describe them as cliché. 12. 4%
of the companies use their own electronic forms and they don‘t require CV, although there are some
companies which continue to build their databases, collecting resumes together with the electronic
forms. Other responses focus on: no interests or hobbies are indicated, no standards and frameworks
are used, especially of the level of language proficiency or computer literacy, the CV is handwritten.
(The percentages are more than 100 because some employers‘ representatives indicated more than
one response).
The issue for the candidate‘s photo is debatable among HR specialists [8]. According to the
research, the percentages are distributed as follows: 56 % of the employers require having a photo, 36
% respond that it does not matter and 8 % - the resume should not have picture. There is a unity in the
answers of the specialists on the format and the quality of the image - it must be topical,
professionally made for a passport or other kind of document. The candidates often send picture when
it is not required, and in most of the cases it is inappropriate. The photo is mainly used for easy
identification of the applicant during the interview.
On the question "How would you evaluate if there is a part with the applicant's professional
goals in the resume?" all the employers consider it positive and assume that these candidates would
have an advantage, because they have shown initiative and professional attitude when specifying a
sphere of realisation.
The second key document in the application‘s documentation is the CL. It is an integral part of
the application documents for many organisations. Its purpose is to reveal better the personality of the
candidates [5, 6, 7, 8]. According to the research most of the employers describe it as pro forma,
because the candidates are reusing schemes directly copied from the Internet. On the other hand it is
possible that the content of the CL is too descriptive and unfocused, this makes it difficult for the
recruiters to interpret the information correctly. The applicants often send letters that are extremely
inappropriate and substandard for the position they are applying for. Therefore, some employer
organisations are beginning to abandon the CL by developing electronic open forms through which
the appraisers can get focused and clear information about the personal qualities of the candidates. 7%
of the employers claim that they do not require a CL.
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Conclusions and Recommendations
The following important conclusions could be made, based on the study of the practical
requirements of the employers for the preparation, writing and design of the application documents:
1. The application documents are extremely important in the initial stage of the selection of
candidates for an internship or work through the assessment of their competitiveness. From their
proper writing, formatting and structuring depends what first impression the candidates will make to
the recruiters;
2. Despite numerous literature and information sources there are still a lot of mistakes in the
preparation of the application documents;
3. There is a clear similarity in the requirements and preferences of the various employer
companies for the proper preparation of the application documents.
Although there are many models and sources of advices and tips for writing CV and CL, there
are still people, who, in their ambition to be original, do not meet the requirements of the employers.
Many resumes are with spelling mistakes, incorrect structured and inappropriately formatted and
often the information in them is incomplete and insufficient. It is common for the applicants to give
false information especially for the level of language proficiency or computer literacy. The applicants
should carefully read the advertisement for the job or internship position for which they apply for and
determine whether they meet its requirements and then to focus on the important things in their
resume and CL. Once they have written it they need to read it carefully for spelling and stylistic
errors. According to the design and the format of the application documents a unified format, such as
the European CV format should be used. It must be redesigned and structured according to the
individual characteristics of the candidates, highlighting the essential information, concerning the
position they are applying for. The prevailing opinion of the employers‘ HR experts on the attachment
of an applicant‘s photo is, in principle, the image gives some idea of what one person looks like, but it
is not decisive. Most of them say that regardless of the photo, the contact in person remains the most
important. The applicant‘s photograph should be professionally made for official documents.
Describing the candidate‘s professional goals in the resume would be identified as an advantage.
These objectives must be identified at the beginning of the resume to orient the evaluators and help
them in conducting the pre-selection process.
The recommendations on the CL are: it has to be personally written by the applicant without
directly reusing schemes from the Internet and actually describing what his or her reasons to start a
career in the company are. The CL must be specific to the job position and different for different
employers.
A new trend in the management of recruitment was observed. New forms for collecting
information for the applicants as electronic and online application forms are gradually entering in
organisations‘ selection process.
This study showed the practical requirements and the recommendations of the employers in
the preparation of internship and job application documents. It was examined among 68 leading
Bulgarian and international companies. After the analysis it is determined what are the most common
gaps and deficiencies in the preparation of CV and CL. The summarized results formed the basis of
the proposals and the recommendations for their elimination or minimization.
The proper writing and arrangement of the documents will help the applicants to increase their
success rate of this first stage of the selection process in the companies.
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Figen Sevinç
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BENCHMARKING IN TOURISM MANAGEMENT
The increasing challenge conditions inevitably force the companies to make some changes in
the management techniques which they execute. Organizations of companies are constantly looking
for new ways and methodologies to improve their performance and gain a competitive advantage.
Benchmarking, expressed as getting benefit by comparing and contrasting from necessary
implementations of companies which are the best in their fields and adopting these implementations
to the main company, stands out as one of the new management methods adopted and applied by
companies all around the world with the getting importance of high quality good and service
production. Benchmarking has been successfully applied by organizations of different sizes and in
different sectors and has become one of the most popular management tools. The tourism sector
utilizes benchmarking, use this strategy in order to adapt to a rapidly changing world and survive in
the competitive market. The aim of this study is analyze the benchmarking process conceptionally.
Samples oriented to tourism organizations have been given from national and international literature.
Benchmarking is the one of the management techniques, improving in the recent years.
Benchmarking has become very popular since the 1980s when the Japanese started sending their
managers to visit other companies, in order to improve their business practices and competitive
position. In literature, it is possible to find many definitions about benchmarking, but all of them
express that benchmarking is an effective tool. For identification of company‘s performances against
competitors and others, and they represent the implementation of changeable processes that lead to
improvement of company (Štoković 2004) Organizations evaluate the various aspects of their
processes and compare them to the processes of ―best practice‖ companies. Most often these ―best
practice‖ companies are from within the same field or industry. The information gained from such a
comparison allows companies to determine how well they perform in comparison with the ―best‖ and,
in turn, develop new and better plans on how to make improvements or adopt certain best practices.
Benchmarking is a process which provides the self improvement of the companies in order to be
effective.
Benchmarking Definition
Benchmarking is one of the most recent managment methodologies that has emerged for
assessing the internal strength and weaknesses of a company and to evaluate the comparative
advantages of leading competitors. The nature of benchmarking is about learning how to improve
business activity, processes and management.(Wöber 2002)
Benchmarking is currently used in several business areas and particularly in quality
management. In the literature benchmarking has many definitions.
Freytag and Hollensen (2001) define Benchmarking as ‗‗is more than giving marks. It is a
way of measuring a firm‘s strategies and performance against "best-in-class‖ firms, both inside and
outside the industry.‘‘ The process of benchmarking is divided into seven phases: which functions to
benchmark; importance of each subject area; whom to benchmark against; gather the benchmarking
information; identify performance gaps; how to learn from the ―best-in-class‖ (benchlearning); and
implementation of the changes (benchaction). Benchmarking, benchlearning and benchaction is not a
one-time project. It is a continuous improvement strategy and a change management process. Thus
benchmarking is a part of the total quality management (TQM) system, and it relates well to other
TQM initiatives.
Benchmarking methodologies are primarily a tool for organisational continuous improvement.
As competitors provide challenge within marketplaces, they also provide insight into how operating
costs can be reduced and efficiency increased. Benchmarking through objective competitor analysis
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allows companies to measure products or services against competitors and best-in-class companies in
other industries.(Atkin et. al., 1999 )
Benchmarking can be defined as a systematic procedure of comparative measurement with the
objective to achieve continuous improvement. The great success of benchmarking in recent years is
probably related to its inherent characteristic of being a knowledge-sharing and motivational process.(
Wöber, 2001)
Benchmarking in Tourism Management
Tourism Managements can apply to benchmarking technique for competitive advantage and
customer satisfaction. In benchmarking projects the starting point is identification of subject areas
within which improvements are critical. The criteria for selecting the subject areas are:
 they should be of strategic importance to the business
 improvements in the areas will make a significant contribution to overall business results.
First, one must identify the strategic intent of the business or process which is to be
benchmarked. Many times the source of this information is the company‘s mission statement.(Freytag
and Hollensen, 2001)
Many tourism managements have used to benchmarking projects for a long time. All
companies are seeking ways to improve their overall performance. For example, Oriental Hotel in
Bankong was applied to benchmarking by British Airway for for their customer satisfaction. The
similar application was detemined by British Rail Company. British Rail applied to benchmarking
British Airway‘s cleaning policy. Today, 12 wagons and 660 seats holder the train is cleaned only 8
minutes.(Burke, 1996)
Hotel, travel agency and marinas managements, can be given other sample of benchmarking
applications in Tourism sector. Benchmarking is most commonly an on-going process in which
managements continuously seek the improvement of their practices. This context most often these
―best practice‖ companies are from within the same field. Benchmarking can be made a mistake,
management have to be careful about to determine strategys and tactics.
Conclusions
A good basis for benchmarking is important. Strategies to be adapted to tourism management were designed for
better use of benchmarking. In the framework of these strategies, practices on the basis of competitive advantage might be
implemented for the benefit of both business and internal and external customers. Because the tourism plays significant
and critical roles in the development of national economy. In conclusion, benchmarking has provided benefits about the
quality of businesses, management, marketing and competition subjects show, in the coming years, benchmarking will be
implemented by managements mostly.
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IS MOBILITY EXPERIENCE STILL AN ADVANTAGE ON THE JOB
MARKET?
Taking a part in the international student exchange programmes such as studying,
volunteering, researching, traineeship or working abroad – provides students with a very unique
learning experience. Aside from the obvious linguistic advantages, improved interpersonal skills or
increased self-independency, it also offers a holistic benefit to student‘s academic results, professional
skills and opens up additional career opportunities (Paige et al., 2009). However, the situation on the
job market is constantly changing and students have to compete for the jobs not only with candidates
from domestic, but also from a global market. Therefore, one really important question occurs – is
mobility experience still an advantage on the job market?
The results presented in this article are derived from the research project entitled ―Exchange:
Creating Ideas, Opportunities and Identity‖, or ESNSurvey 2012, which was partly implemented and
analysed by the author. The purpose of this project is to explore the impact of student mobility on
entrepreneurship and European citizenship. There were surveyed 24,195 participants from different
European countries and this article presents the descriptive statistical analysis regarding to the
students‘ mobility experience‘s impact on the way students think about themselves and their future
career.
Review of the literature
As the number of the students participating in various exchange programmes has significantly
risen, there is a broad range of literature: articles, reports, books analysing it. Most of the studies
include the views of students from a specific university or country, e.g. Switzerland (Messer, Wolter,
2007) and concentrate on the benefits caused for students by the exchange programmes. Some of
them – cover the whole Europe (Gonzalez, Mesanza, Mariel, 2010) and all the significant factors
which influence student flows.
Majority of the researchers agree that participation in mobility programmes provide
opportunity to gain additional knowledge, skills and experience which can naturally contribute to
students‘ personal development and future employability. Acknowledging this advantage, the Europe
2020 Strategy (European Commission, 2010) includes promoting mobility into one of its flagship
initiatives to help increase the employment levels.
Methodology
The questionnaire was composed of 7 different sections: International Experience,
Employability, Social Network, Entrepreneurship, European Citizenship, Students‗ Organisations and
Demographic Information. It was available online in the summer of 2012, on the ESN website. The
information about the Survey was spread through the local sections of the Erasmus Student Network,
enrolled universities, national agencies and many other associations and / or institutions active in the
field of international education. Answering the Survey took approximately15 minutes.
Demographic Information
The online survey was filled out by 24,195 students from universities around Europe. Among
the students who answered the questionnaire, 61.3 % have already studied abroad and 33.3 % –
worked abroad. Among the students who have studied abroad, more than a half spent abroad one
semester (from 4 to 6 months) and around a quarter – two semesters (from 9 to 10 months). The
countries which students chose most frequently as exchange destinations are Spain (13.5%), France
(9.6%), Germany (7.8%), United Kingdom (6.9%), Italy (6.4%) and Sweden (5.4%).
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Personal Development
Mobility experience undoubtedly changes the personal characteristics of the students. In
Survey students were asked to evaluate their personal characteristics: open-mindedness‘, selfindependence, empathy, energy, ambitions, self-confidence, ability to be focused, creativity and
conflict awareness in a scale from ‗strongly agree‘ to ‗strongly disagree‘. The results showed that
students, who already have a mobility experience, evaluate themselves slightly better in almost all
personal characteristics. The biggest differences may be observed in these characteristics: ‗selfindependence‘ (11.8% difference) and ‗open-mindedness‘ (8.1 % difference).
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Professional attitudes and future career‘s goals
To get a better insight into whether the mobility experience changes the professional attitudes
and future career goals, students were asked to indicate in what position they realistically see
themselves in 5 years. There is a slight difference between students who have experienced exchange
and those who have not. The key findings are:
 59.8 % of students with mobility experience and 63.4 % of students without mobility experience
realistically see themselves as specialists in their fields;
 Only 18.7 % of students with mobility experience and 21.9 % of students without mobility
experience - in positions with no or limited responsibility;
 42.8 % students with mobility experience and 37.3 % of students without mobility experience
imagine themselves working in a supervisory role;
 16.8 % students with mobility experience and 17.4 % of students without mobility experience
would like to work in a leading executive position;
 17.7 % students with mobility experience and 16.1 % of students without mobility experience
conceive of having their own companies.
Students were also asked to indicate their current career‘s vision. The ESNSurvey results were
striking – in average only 33.8 % of students somewhat agree that they have a concrete idea about
future job and even 37.2 % of students with mobility experience and 41.7 % - without mobility
experience strongly agree that they do not have any concrete idea about what kind of job they want to
have in future.
As the main aim of this analysis is to compare the differences between students with mobility
experience and without, it is also important to get an understanding if the mobility experience has
changed the features which make jobs attractive for students, or not. Figure 1 displays an overview of
the whole sample indicating how strongly respondents agree that certain characteristics make job
attractive to them and showing the differences between students who have already studied, worked,
lived and those who do not have any mobility experience.
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Figure 1. Comparison of the features which make job attractive to students who have studied abroad (c), who
have not, but are planning to (b) and who have not and are not planning (a) (n = 18476)
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Conclusions
This quantitative research confirmed that various mobility experiences still make a significant influence on students‘
perception of both personal development and career‘s paths. The key findings:
Students with mobility experience are found to be performing at least slightly better in all considered skills,
especially, self-confidence and open-mindedness;
They have a more specific idea about their future career‘s development. Moreover, they see themselves in
comparatively higher positions than students without exchange experience;
Students‗ attitudes towards the features which make job attractive to them are changing. Students with exchange
experience appreciate working in the international environment, possibility to travel and ability to work independently.
This should be taken into account not only by multinational corporations or local companies, but also universities and
governmental institutions in order to enhance the employability of their students.
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HEALTH STATUS IN BALTIC STATES: THE MAIN DIFFERENCES AND
SIMILARITIES
Improving the health conditions of population and development of effective health protection
system is the main social target of sustainable development. An effective system for public health care
aims to ensure adequate health care and improvement in population‘s health status. However
investments in the health policy, in improving the competencies of public health specialists, in
infrastructure development, in the building of the communities' health improvement capacities etc.
provide for different results in Baltic states therefore it is important to analyse the efficiency of health
protection systems in Baltic countries and to define the main differences and similarities as well as
preconditions for these.
The aim of the paper is to review health care resources and health protection systems impacts
on health status in Baltic states. The main tasks to achieve this aim are: to compare health care
resources and state financing of health protection systems in Baltic states; to compare health
indicators of Baltic states; to define the efficiency of health protection systems in these countries in
terms of achievements in improving health status in Baltic states and to discuss results.
Health indicators in Baltic States
The life expectancy is the main indicator of the health of the population. Other important health
indicators are: infant mortality (infant deaths against 1000 births; circulatory disease death per 100000
populations; death from cancer per 100000 populations, incidence of tuberculosis, obesity rate etc.
(European Observatory on Health Care Systems, 2000).
Lithuania ranks at 80 according life expectancy. Overall life expectancy in Lithuania - 72.1 man
life expectancy - 67.5 woman life expectancy - 78.3 (Kiskiene, Giest, 2010). Whether longer life
expectancy is accompanied by good health and functional status among ageing populations has
important implications for health and long-term care systems. Higher life expectancy at age 65 is
generally associated with higher HLY, although longer life expectancy at age 65 does not necessarily
imply more HLY. Baltic States have both lower life expectancy and HLY than EU-27 average There
is a big difference between HLY among males and females especially in Baltic States, i.e. females
have about 5 years higher HLY (Jakušovaitė, Darulis, 2005).
According infant mortality Lithuania is ranked 145th and situation has significantly improved
since 1995 from 12.4 to 5 infant deaths per 100 live births. Latvia is ranked as 124th and Estonia as
134th therefore situation in Lithuania in 2010 was better comparing with neighboring countries.
According adults self- reported health status, in 2010 the lowest rate was in Latvia, just 49% of
population self-reported as healthy. Just 52 % of population reported about good health in Lithuania
in 2010. According suicide rate and transport accident mortality rate Lithuania is world leader.
According diseases of the circulatory system and ischemic heart disease Lithuania is in very bad
position comparing with other countries. The situation hasn‘t change since 1990. For example in
Lithuania the mortality rate for the circulatory system diseases is 697.6 deaths per 100000 populations
and ischemic heart disease mortality rate is 429 deaths per 100000 population for males comparing
with Denmark – 84 deaths per 100000 population for males.
The deaths from cancer have increased almost twice in Lithuania during 1990-2009. The
current indicator – 293 deaths per 100000 populations is lower comparing with some developed
countries. According incidences of tuberculosis per 1000000 populations Lithuania is ranked 98th (94
per 100000 populations) Latvia 97th and Estonia 117th.
The health determinants indicators such as alcohol or tobacco consumption and obesity are the
worst in Lithuania following by Latvia and Estonia.
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As one can see from Table 1. In 2010, EU member states devoted on average 9.0% of their
GDP to health spending. Comparing the main health indicators between Lithuania and other Baltic
states one can notice very low health expenditure rates per capita in Lithuania. Health expenditures
per capita in Lithuania makes 972 EUR adjusted at PPP or 7% of GDP. In Latvia health expenditures
were lower than in Lithuania and made 821 EUR PPPs or 6.8% of GDP. In Lithuania adults selfreported health status is the lowest among EU member states (Health Consumer Powerhouse, 2008).
Though health expenditures per capita in Lithuania are very low comparing with Nordic
countries the health care resources indicators are high indicating low quality of health services and
waste of resources. The indicators of health care resources such as practicing doctors per 1000
population and hospital beds per 1000 population are higher for Lithuania and Russia comparing with
some Nordic countries (Denmark, Iceland) and especially Poland but as analysis of health status
revealed this is related with high sickness rates but not with good results of health improvement in
Lithuania and Russia.
Therefore tough hospital beds and practicing doctors number per 1000 population in Lithuania
are higher than in other countries the efficiency of health protection system is very low because of low
financing providing for low quality of health care services and providing that cancer mortality rate in
Lithuania is almost the highest in EU. In addition the mortality rates in Lithuania are the highest in
Baltic Sea Region indicating low efficiency of health care system in both countries.
1 table. Health indicators in Baltic States

Average life expectancy at birth
Healthy life years at 65 by females
Healthy life years at 65 by males
Infant mortality rates, 2010
Adults self-reported health status, % 2010
Transport accident morality rates, 2010
Suicide morality rates, 2010
Mortality rates, per 100000 population
Mortality rates, males per 100000 population
Ischemic heart disease mortality rates, males per 100000 population
All cancers mortality rates, males per 100000 population
All cancers incident rates males, per 100000 population
Prevalence of dementia , aged 60 and over, %Prevalence of tuberculiosis per 100000 population
Smoking daily, % of population among
Alcohol consumption, litters/capita
Prevalence of obesity, adults, %
Practising doctors per 1000 population
Hospital beds per 1000 population
Health expenditure per capita, 2010, EUR PPPs
Total health expenditure as a share of GDP, 2010
Expenditures private on pharmaceuticals per capita as a share of GDP, %
Source: OECD (2012).

20.1
16.5
4.2
67
7.7
12.3
663
866
156
230
296
5.5
23
10.7
16.6
3.4
5.3
2171
9.0
1.6

72.1
18.3
13.4
4.3
52
12.8
31.5
964
1418
429
293
317
5.3
94
26.5
12.6
19.7
3.7
6.8
972
7.0
1.9

Estonia

Latvia

Lithuania

EU-27
average

73.0
18.1
13.2
5.7
49
10.8
20.7
951
1362
378
288
304
5.2
43
27.9
13.2
16.9
2.9
5.3
821
6.8
1.5

73.3
19.2
13.9
3.3
53
8.1
18.3
840
1246
299
286
286
5.4
26
26.2
11.4
16.9
3.2
5.3
995
6.3
1.4

As one can see from information provided in Table 1 the best health care status indicators are
in Estonia and the worst are in Latvia. All health status indicators in Baltic states are lower than EU27 average except of prevalence of dementia which is slightly higher un EU-27 average. Regarding
health determinants such as alcohol consumption, smoking and prevalence of obesity the worst
situation is in Lithuania and all Baltic States are performing significantly worse than EU-27 average
rates. Regarding health care resource indicators they are significantly higher in Baltic States
comparing with EU-27. The highest are in Lithuania and the lowest in Estonia. The health financing
indicators per capita are the highest in Estonia and the lowest in Latvia. The health expenditures per
GDP are the highest in Estonia and the lowest in Lithuania.
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Assessment of efficiency of health protection systems in Baltic States
Assessment of health protection system in Baltic States can be performed by comparative
analysis of health care expenditures, health care resource indicators and the health status indicators in
Baltic States. The health determinants such as alcohol consumption, smoking etc. should also be taken
into account as they have direct impact on health status of population.
The years from 2000 to 2007 were characterized by very quick economic development in the
Baltic states, which resulted in all three states (Eest Koosto Kogu, 2011). The highest GDP per capita
is in Estonia following Lithuania. Estonia only spends 6.3 % of its GDP on health care costs while the
average among OECD members states is 9.5 % (National Institute for Health Development of
Estonia, 2012). Only Turkey spent proportionately less than Estonia for health care. According to the
World Health Organization, spending on health care increases together with the increase in wealth
and the countries, with higher GDP, also have greater health care spending. For example, the United
States spent 17.6 % of their GDP on health care, the Netherlands 12 % and France 11.6 %. Estonia‘s
GDP is also that much smaller from the point of view of purchasing power. Estonia‘s GDP per capita
is estimated at around 1030 Euros, while the OECD average in 2012 was 2600 Euros. In the year-onyear comparison, Estonia‘s health care spending grew by an average of 6.9 % between 2000 and
2009. In 2010 however, it suffered a severe decline of 7.3 %. Health care spending also fell in several
other OECD member state in 2010. In 2000 health care expenditures as the share of GDP in Lithuania
was 5.8 % and in 2011 reached 6.9 %. The lower GDP per capita has impact on lower health care
expenditures per capita in Lithuania.
The low health expenditures per capita in Lithuania comparing with other EU member states
can‘t provide for good quality of health services. The health care resources indicators are high in
Lithuania indicating low quality of health services and waste of resources. Therefore tough hospital
beds and practicing doctors number per 1000 population in Lithuania are higher than in other
countries the efficiency of health protection system is very low because of low financing providing
for low quality of health care services and providing that mortality rates in Lithuania are among the
highest in EU. In addition the mortality rates in Lithuania are the highest among Baltic states.
The worst health determinants indicators such as such as alcohol consumption, smoking and
prevalence of obesity are in Lithuania and all Baltic States are performing significantly worse than
EU-27 average rates. The improvement in health protection system in Baltic States is necessary
seeking to ensure better financing of health care system and the efforts to improve health status
indicators are also necessary by changing the life styles and human behavior patterns in terms of
ensuring increase in health determinants performance indicators.
Conclusions and discussion of results
Comparing the main health indicators between Lithuania and EU-27 average one can notice low health
expenditure rates per capita in Lithuania and other Baltic States. Health expenditures per capita in Lithuania makes 972
EUR adjusted at PPP or 7% of GDP. In addition the adults self-reported health status in Lithuania is the lowest among EU
member states. Just 52% of population reported about good health in Lithuania in 2010.
Comparing health status indicators in Baltic States one can notice that the best performing country is Estonia and
the least performing country is Lithuania. Though the health care resource indicators are the highest in Lithuania they do
not provided for good health in the country as the financing of health care system is the lowest in Lithuania indicating poor
quality of health protection services in the country.
Therefore though health expenditures per capita in Lithuania are very low comparing with other EU member
states the health care resources indicators are high indicating low quality of health services and waste of resources.
Therefore tough hospital beds and practicing doctors number per 1000 population in Lithuania are higher than in other
countries the efficiency of health protection system is very low because of low financing providing for low quality of
health care services and providing that cancer mortality rate in Lithuania is almost the highest in EU. In addition the
mortality rates in Lithuania are the highest in Baltic Sea Region indicating low efficiency of health care system in both
countries.
The quite high health care resources indicators especially in Lithuania do not provide for good health status in
Baltic States having the lowest financing rates, the health determinants and health status indicators
The improvement in health protection system in Lithuania is necessary seeking to ensure better financing of
health care system and the efforts to improve health status indicators are also necessary by changing the life styles and
human behavior patterns in terms of ensuring increase in health determinants performance indicators. The health protection
system in Lithuania needs to be reoriented towards preventive measures.
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SVEIKATOS BŪKLĖ BALTIJOS ŠALYSE: PAGRINDINIAI PANAŠUMAI IR SKIRTUMAI
Santrauka

Straipsnyje analizuojami sveikatos būklės bei sveikatos apsaugos išteklių rodikliai Baltijos šalyse, siekiant
įvertinti sveikatos apsaugos sistemos efektyvumą per sveikatos išlaidų bei sveikatos išteklių augimo įtaką sveikatos
rodiklių gerėjimui Baltijos šalyse. Nustatyta, kad geriausiais sveikatos būklės rodikliais pasiţymi Estija, kurios išlaidos
sveikatos apsaugai sudaro maţiausią dalį nuo BVP. Tuo tarpu Lietuva pasiţymi blogiausiais sveikatos būklės rodikliai,
maţiausiomis sveikatos apsaugos išlaidomis bei aukščiausiais sveikatos apsaugos išteklių rodikliais, tokiais kaip gydytojų
bei lovų ligininėse skačius. Atlikta analizė parodė, kad neefektyviausiai sveikatos apsaugos sistema veikia Lietuvoje, ji
negali uţtikrinti sveikatos būklės rodiklių gerėjimo Lietuvoje, nes maţas sveikatos apsaugos finansavimas esant aukštiems
praktikuojnačių gydytojų bei lovų ligoninėse skaičiui, rodo ţemos kokybės sveikatos apsaugos paslaugas šalies
gyventojams ir sistema yra orientuota į gydymą nei į ligų prevenciją.
Raktiniai ţodţiai: sveikatos būklė, sveikatos apsaugos sistema, Baltijos šalys.
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THE MAIN TRENDS OF MODERN ECONOMIC PROCESSES:
GLOBALIZATION AND UKRAINE’S PARTICIPATION
The main trends in the development of modern economic processes are the integration and
globalization. Scholars and politicians tell us that we are living in the era of globalization. In the time
of globalization, the state has more freedom in borrowing money since it need not limit itself to
domestic banks. It can borrow from foreign TNCs, TNBs, or international financial organizations.
Some authors simply go ahead and ―combine‖ globalization with integration in the term ―global
integration‖—a phenomenon that at this moment in history is nothing more than a ―global dream,‖ to
borrow an expression from the title of the authors‘ own book. [1] Jacques Pelkmans, the author of a
classical textbook on European integration, formulates it this way: "Economic integration is defined
as the removal of economic barriers between two or more economies,", but this does not necessarily
mean the elimination of borders (territorial and political ones) between states. [2] By now, it should
be clear from everything said above that integration is not only different from globalization, but it is
also different from internationalization. It is obvious that the first concept stands for a certain entity
while the latter phenomena reflect diversification. From this systemic perspective, the concept of
integration means the following: Economic integration is the highest form of internationalization of
economic life, reached in the process of joining different national economies together in a single
economic complex having a specific institutional structure and functioning on the basis of coordinated
economic policy on both the inter-state and the super-national basis. [3]
What globalization means for different countries? Most scientists agree that the two types of
globalization occur in the world today. One of them (the only one, according to many) is
Westernization or rather the introduction of the Western norms, values and achievements in the field
of science and technology as the only recipe for survival in the modern world. However, there is
another form of globalization that is often overlooked – one centered in a local, indigenous
civilization. Large countries such as Russia, China and India are the centers of powerful processes of
integration. These countries maintain economic and cultural relations with at least twenty to thirty
countries around them. In their cases, we observe a significant, but different, shape of the
globalization phenomenon. Ukraine must choose which globalization path to take. As recently as
2004 it seemed to be stuck in a transition phase far behind the developed countries, and the prospect
of ‗entering the global community‘ seemed utopian. The profile of Ukraine in the international arena
was very modest, and few people outside the former Soviet space were aware of its existence – a state
of affairs in contradiction to its central position on the geopolitical map of Europe and the world. To
discover the essence of globalization and its trends of Ukraine‘s development in the context of
globalization is necessary to say a few words about the definitions.
The United Nations ESCWA says: globalization ―is a widely-used term that can be defined in
a number of different ways. When used in an economic context, it refers to the reduction and removal
of barriers between national borders in order to facilitate the flow of goods, capital, and services...
although considerable barriers remain to the flow of labor...‖[4] Tikes Fotopoulos argues that
globalization is the result of systemic trends. ―This is a multi-faceted and irreversible phenomenon
within the system of the market economy, and it is expressed as economic globalization, namely, the
opening and deregulation of commodity, capital and labor markets, which led to the present form of
neoliberal globalization; political globalization, cultural globalization, ideological globalization;
technological globalization; social globalization‖ [5].
It is hard to find more widespread and controversial topic to discuss than the topic of
globalization. A lot of conferences, meetings, books and articles are devoted to it. It involves people
of all walks of life: economists, scientists, politicians, journalists, religious figures and people of art.
All of them speak and argue about it constantly. Talking about the origin of this phenomenon, we
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must recognize that some of the features of modern globalization appeared long ago. The roots of this
process are in the time of the colonial empires, many thousands of years ago. However, modern
international relations, which are at the heart of globalization, differ from those which were formed at
the beginning of the Age of Discovery and the establishment of colonial empires. In the colonial era,
the relationship was mainly formed between empires and their colonies; they were virtually
represented the exchange of finished goods and products made in the empire of raw materials and
other colonial products. The basic principles of the modern world system are based on the
commodity-money relations between the developed countries of the world. There are many different
opinions on this issue of globalization. Some people view it as a favorable process that will lead to
high economic development of all countries. Others refer to it with hostility and fear. They think that
globalization will increase inequality between countries making some countries very poor and some
very rich. Some people consider that globalization promotes the development of democracy in the
world. They think that the first part of the process of globalization, which was presented as the
liberation of the market, should be continued during the creation of the world democratic institutions
that will represent the volition of all the citizens of the world. We can say that globalization is a quick
integration of the countries, the economy, culture, society, and all other aspects of life.
The success of an enterprise depends on the opportunities and pragmatic approach to
international affairs. Ukraine should adopt a consistent, predictable policy strategically in the interests
of their people. In this context, the integration with Europe is the basis for addressing key priorities
such as strengthening national security, economic progress and the strengthening of democratic values
and human rights, as well as an effective regional foreign policy. It is also important to encourage
international cooperation in science, culture and education, in particular, the participation of
Ukrainian intellectual and artistic circles in the common regional and global projects. The developed
world would like to see a strong Ukraine, which is an inseparable member of the international
community and Ukraine should do utmost to solve the problems of transition and become a valuable
and competitive player. In any case, our destiny depends on us: whether we use the opportunities
offered? Will we achieve a high of something?
Finally we do not need a 100% copy of American, Korean or German economic miracle: we
should take the best and strive to be the highly best, to set heavy, but seriously definite tasks and
strive to fulfill them. It is the only way to restore confidence in the idea that a sense of national unity,
when each of us will realize that something is being done for him, he takes an active part in that; he is
a member of a large family, whose name is Ukraine. Society cannot progress without the pivot that
represents a fusion of ideas, beliefs, traditions and faith.
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STATE REGULATION IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF
GLOBALIZATION
Globalization is a process of accelerating the development of the relationships in all spheres of
human activity, a process of growing interdependence between all people of this planet. People are
linked together economically and socially by trade, investments and governance. Economic
globalization is a special stage of integration of social production and the internationalization of
economic life, covering practically all countries of the world. Economic globalization is a gradual
transformation of the world into a single system, in which there is an unhindered movement of capital,
goods, services, information, and ideas are distributed freely, encouraging the development of modern
international institutions and polishing up their interaction.
We live in an era of enormous change. The establishment of the global economic system,
which breaks down the boundaries of national economies, associated with strong commercial,
financial, political, social and cultural relations. Globalization is the most significant process, which
determined the face of the world at the turn of XX-XXI centuries. Globalization is based on the
concept of «sustainable development». Global studies are an interdisciplinary field of scientific
research aimed at revealing the nature, tendencies and reasons of the processes of globalization and
other global processes and problems.
The main vector of civilized development is the integration of modern humanity (in the form
of globalization) and differentiation. A sustainable development requires a balance of these vectors.
National political institutions are in the epicenter of the globalization processes. For a long time, it has
been believed that the national state is an indispensable basis of political organization of mankind.
However, the events of last decades have cast serious doubts on this premise.
The phenomena of integration and globalization are increasing rapidly, and their properties are
determined by the laws dictated by big capital, these phenomena are particularly relevant especially
for small countries and those that are on the path of intensive development.
In international economics, the concept of state intervention in the market economy is
associated with the entire set of forms of state involvement in the production, distribution, exchange
and consumption. However, the implementation of the economic functions of the state depends not
only on the form (lines) of state intervention in the economy, but also on the real economic potential,
defined economic potential. The economic potential of the state regulation of economic processes
cannot be characterized only by a single indicator. The most common measure of national power,
allowing real impact on the economic life is the share of public expenditure in real GDP. This
indicator shows the extent of the redistribution of financial resources in the country to ensure the
impact on the economy of the state. Experience shows that in countries with developed market
economies the share of government expenditure in GDP has steadily increased. In 1960 public
expenditure as a percentage of GDP on average for the group of developed countries accounted for 25
%, while in 1994 they accounted for 45 %. For some countries of the world, this share varies
considerably. For example, in the U.S., Australia, New Zealand, the share of public spending in GDP
is about 30-35 %, in the countries of the socially-oriented market economy (Europe) - 50, and in
Sweden - 65-70 %. In countries of Eastern Europe, the share is about 50%, in China, Vietnam - 20-30,
in Russia - from 38 % in 1994 to 28.9 % in 1996.
The structure of expenditures allocated through the budget is very significant, i.e. how much
money is invested in the real sector of economy, science, defence, social sphere and etc. Different
countries have different options of public expenditure. However, the common feature is the low share
of expenditure on the manufacturing sector, and the prevailing direction of redistribution payments
are in the form of transfers and subsidies. The relatively high proportion of costs is allocated to the
maintenance of state administration.
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An important indicator of the state's influence on the economic life is the share of government
consumption in GDP. This indicator reflects the expenditure on the provision the production of public
goods. For example, in Ukraine, the share of government consumption as a percentage of GDP in
1999 was 16.8 %.
The content of science and technology policy is manifested above all in the aggregate of goals
and objectives. For modern Ukrainian conditions, they can be grouped into three blocks.
The first block is a set of goals and objectives related to the conservation and development of
scientific and technological potential of Ukraine, to the preservation and multiplication of traditional
science, research, engineering and design schools, with their ability to provide a change of
technological structures in the key areas of human activity, providing the technological security of
Ukraine. The second block brings together the goals and objectives, to ensure the maximum and most
effective use of the existing scientific and technological potential for the formation of a system
transforming the factors of innovation. These factors include as new technical, and new technological
complexes, contributing to the creation of a single technological space in Ukraine and the CIS, and
they create a scientific - production base for the reproduction of the most competitive markets of
products in the world, as well as a safe environmental situation and an intensive care for the
resuscitation of the natural environment in the countries.
The third block combines the tasks on the creation of a coherent set of conditions, allowing to
solve the problems and to achieve the goals of the first two blocks on a continuous reproduction basis.
Within their structure, they combine the solution of problems on maintenance of innovative and
investment activity of the economic systems at all levels and first of all the enterprises, associations,
corporations, as well as the creation all preconditions for the most complete and most effective use of
the scientific and technological potential of Ukraine, and the solution of the complex of priority social
tasks.
In summary, all of the above goals and objectives of science and technology policy can be
represented in the form of an integrated goal-stage transfer of the economic development of Ukraine,
to the innovative type, which is characterized by the production of principally new and constantly
updated products, including those factors-innovation in the form of new techniques, technologies,
materials, new organization and motivation, as well as the presence of the intraeconomic systems of
all major institutional baseline for the reproduction of innovation on a permanent basis.
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THE USE OF INNOVATION AND IMITATION MODELS IN BUSINESS
ACTIVITIES
Nowadays innovation models are widely used in the strategic management of business
activities, however, the use of imitation is becoming more common. Imitation is vital for the survival
and prosperity of business and required for effective innovation development.
The use of imitation models could substantially decrease manufacturing costs and financial risks
which explain the vast possibilities of using this strategy in conditions of commercial uncertainty.
Imitation in management, unlike imitation of goods, services and technologies, has not been
researched thoroughly. By uniting models of imitation and innovation it is possible to create new
ones, which result in the imitation of products, strategies and other processes of another enterprise or
the creation of an improved version, applicable to own management style.
Nowadays innovations are ready to become the most important development factor, pushing
away investments (Dimza 2003), natural resources and other factors.
There are several models of innovation processes. Previous research presents the trend of movement
from ordinary linear models to complex ones (Яголковский 2011). For years scientific progress
research had been done in terms of linear model of innovation, according to which fundamentally
developed idea (scientific discovery, invention) changes into subordinate researches that create
innovations. These researches are sources of innovations, realization of which (diffusion) creates new
technologies, goods or services demanded in the market (Дроговоз 2007; Кондратьева 2007).
Thus, there is a one-way stream of knowledge, i.e., subsequent stages do not provide entry data for
prior ones (Kline, Rosenberg 1986). It suggests that more fundamental discoveries lead to more
subordinate researches and more innovations lead to new technologies. Obviously, linear model of
innovation, which implies a link between science and innovations, is an exception rather than a rule
and is more applicable to Hi Tech (Freeman 1987) or university research departments (Berkhout et.
al. 2007).
First generation innovation model has some drawbacks (Яголковский 2011). According to
the author the main ones are as follows:
 Innovation process derives from the need to obtain invention from discovery rather than
from the need to obtain necessary result.
 Model‘s base is scientific development instead of the aim to gain economic benefit from the
use of innovation.
Scientific literature provides many critical remarks on the linear innovation model:
 For innovations to emerge, it is not necessary for any extraordinary events to take place.
 New scientific discoveries cannot guarantee immediate emergence of innovations and vice
versa – innovations can emerge without scientific discoveries.
 Innovations can emerge as a result of economic activity, e.g., enterprises can come up with
their own innovative solutions which have emerged during production or selling.
 It is false to think that innovations emerge as a sequential, subordinate process. One should
consider the feedback of each stage of the model.
 Innovation is a complex process consisting of various knowledge and criteria which are to be
considered when developing a new product.
Second generation innovation model derives from the fact that innovations are developed according to
market demands, i.e., solutions are being searched for to satisfy conscious wishes of consumers (Kano
et al., 1984). After the problem is analyzed, new solutions or their complements are developed on its
basis, product is launched into production and then into market. This process of innovation seemed
like a multidisciplinary project, characterized by merging of enterprises and organizations in a united
system (Berkhout et al., 2007) and reactive (―defensive‖) strategy (Dimza 2003).
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This model also has certain drawbacks:
 By preferring rapid market changes, strategic planning and long-term research programs
were not duly appraised.
 Management style of innovative actions proved to be unstable as enterprise‘s aims were
changing too rapidly.
 Communication problems arose in both external and internal environment of enterprise as
the speed of market changes and information exchange outpaced the process itself.
 Product changed so often that the result was improvement of insignificant details, not
quality.
Cybernetic model shows innovation as a complex system and its separate stages as
subsystems. Stages, which interact with direct communication and feedback, include research,
development and test production, mass production, marketing and selling (Дроговоз 2007).
Third generation innovation process model is more complex, as it includes development of
new technologies and latest changes, i.e., it unites initial motives of first and second generation
models. It demonstrates a more well-considered beginning of idea development and also signifies the
strategic planning of organization aims. Third generation model maintains linear flow of processes,
but with a feedback. Requirements of society, market demand and the state of technologies and
production branch is being considered.
Similarly to previous models, this one also has flaws (Яголковский 2011), the main of which,
as the author regards, is focus on the process improvement instead of searching for new revolutionary
changes.
Nowadays the increasing knowledge economy gives an important role to new knowledge
accumulation processes, which become catalyst of innovations. This peculiarity is considered in the
network innovation model of S. Kline and N. Rosenberg (Kline, Rosenberg 1986), which reflects
mutual link between market and enterprise‘s knowledge. Innovative action is reflected as interaction
between four functions (development, test production, marketing and selling, and mass production)
(Дроговоз 2007). Results of scientific research and innovative actions, market data and other
enterprise‘s knowledge is stored in the company knowledge bank, which can be used to
commercialize scientific discoveries in case of favorable market conditions. Also, fourth generation
model exists: it consists of interaction network and more complicated link between the participants
and it has its flaws (Яголковский 2011).
Author presumes that previous models have a more theoretical value. Open innovation
concept, which is gaining popularity, offers practical possibilities of its use in the strategic
management of business activities (Chesbrough 2006). There is a trend: the cost of new technologic
developments rises, and at the same time the lifecycles of innovative products are decreasing.
Thus, the efficiency from investments in innovations significantly decreases. Entrepreneurs
have to face another problem – the increasing cost of external knowledge about new technologies and
market possibilities. To stand the competition, enterprises realize they cannot rely only on internal
scientific developments; hence, they must look for additional external knowledge. The solution is
using open innovation business models. By buying innovations developed by others, it is possible to
substantially economize time and those resources, which would be needed to develop innovations by
using company‘s own recourses. Moreover, selling of innovations provides not only extra profit, but
also increases chance to enter new markets and expand boarders of business activities.
Open innovations must ensure a bipartite flow: firstly, they must allow the outflow of
developments without any potential. Secondly, it is possible to found subsidiary companies to
commercialize labor-consuming innovations for the development of which there was not enough time
or specialized personnel. For example, 35 projects split off from the ―Xerox‖ company, 24 of them
were not commercially successful but market value of the 11 remaining ones was twice as high as the
parent company‘s (Оганесян, Медовников 2011). Open innovation model can be employed to attract
external knowledge, as well as to sell company‘s own knowledge to external market demand or use
innovations in cooperation projects. This model is widely used for licensing technologies, establishing
joint companies or using a technology or equipment collectively, as well as for outsourcing contracts
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(Оганесян, Медовников 2011). This model affects attitude towards enterprise‘s intellectual property.
There used to be an opinion that enterprise‘s knowledge is a commercial secret, which must not be
disclosed. However, nowadays in the environment of innovatively thinking organizations exchanging
and selling knowledge becomes more important than holding it.
Not enough attention is devoted to the fact that ―the net present value received by innovators is
only 2,2%‖, as the largest part of value goes to imitators (Shenkar 2010). Proportion of copied brands
is more than 80%, but 34 from 48 important innovations at the moment of research have already been
copied (Shenkar 2010). In conditions of total growth of imitators their business models have not been
researched or at least are not broadly discussed in scientific literature. Author presumes: the main
difference between imitation and innovation model is the absence of fundamental and subordinate
research stages. Instead, there is a complex which includes search system, filtration block, analyzer
and the imitator itself.
Search system is a network that gathers all information on innovations considering limited
financial resources. Filter searches for imitable innovations, e.g., according to their costs, affiliation
with industry, etc. Gathered information is being analyzed, basing on the possibility of copying it, and
in case of positive result it is being imitated. Imitation model suggested by the author is close to the
opinion of Oded Shenkar about ―skills which are necessary to develop and acquire for a successful
imitation‖:
 Preparation: formation of culture and system that values and supports imitation.
 Connection: searching for and focusing on imitable models. Search should be done on a
global level, devoting attention to failures rather than success stories. Scientist singles out
three models based on:
- Frequency – copying the most wide-spread behavior
- Similarity – copying the behavior of the most similar enterprises
- Performance – copying items which could give a positive result.
 Searching for, finding and selecting products, processes, services, procedures, ideas,
models worth copying.
 Contextualization – ability to consider the copy in context with related conditions.
 Detailed analysis – ability to delve into the problem and resolve it – ―good imitators love
complexity‖.
 Realization – ability to master and integrate copied elements on all levels fast and
efficiently (Shenkar 2010).
Combination of imitation and innovation with another attached innovation is widely spread.
V. Dimza considers that these pseudo-innovations can be regarded as modernization or rationalization
(Dimza 2003), but O. Shenkar provides a new term – imovation (Oded Shenkar 2010). The author
offers hybrid model of imitation-innovation. Author believes that Oded Shenkar has reasonably
singled out competitive advantage of this model: merging of imitation and innovation until the level
of imovation provides separation from other imitators and overcomes traditional barriers set by other
innovators (Shenkar 2010).
1.

2.
3.
4.
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VALUE MEASUREMENT SYSTEMS: THE CUSTOMER ASPECT
Nowadays the changes in business world are associated with the growing competition and the
changing attitudes towards business. The results of Lin and Lin (2006) studies reveal, that in the longterm view organization can create value only when the value is created for all the stakeholders‘
groups. Some scientists propose the opinion, that interests of customers are the most important to be
met (Woodruff, 1997; Lin, Lin, 2006), because only when a company is able to satisfy customers‘
interests, there appears an opportunity to meet other stakeholders' interests.
In the article value measurement system is perceived as a set of measures and tools allowing
to determine the influence different customer value drivers have on company‗s value. Though
marketing specialists analyse and measure customer value drivers, the ways they use are often not
suitable for finance. This article lies in the conjunction between the two sciences – marketing and
finance. The knowledge about customer value drivers and their valuation accumulated by marketing
can be expoilted in order to lay the foundations for value measurement system suitable for finance.
This article aims to discuss possibilities to measure value created for customers, determine
customer value drivers and their indicators that should be included into value measurement system.
Such methods as scientific literature analysis, comparative analysis and systematic research are
employed. The scientific problem is formulated as a question: how to create a company‘s value
measurement system, allowing to measure important customer value drivers? The object is a value
measurement system. The aim of the paper is to determine which customer value drivers and their
indicators should be included in company‘s value measurement system.
The concept and selection of customer value drivers
According to O. Holm (2006), marketing can be defined as a social process during which
individuals and groups acquire what they need or what they want, in the way of creating, offering and
exchanging valuable goods or services with others. In this definition, the concept of value is very
important, because the goods and services offered or wanted have value, which is usually described in
terms of money. The value of products or services, according to O. Holm (2006), can be defined as a
ratio between benefits and costs, between what customer gets, and what he/she gives away. However,
Bowman and Ambrosini (2010) point out that researchers still do not agree on various aspects of the
value concept. The discussion is complicated by the fact that value is often differently perceived by
customers, suppliers, employees and owners.
Customer value drivers are defined quite broadly - Akalu (2002) defines customer value
drivers as factors that affect both income and costs company experiences. In the scientific literature an
unanimous and particular list of customer value drivers is not given. It is very important to note, that
in this article customer value drivers, which are named in the analysed scientific literature most often
(Valančienė, Jegelevičiūtė, 2012), are chosen.
Innovation and the ability to develop new products is associated with a higher value for
customers because it is affected by demand, some innovations even originate from the arising need in
the market. The research performed by Srinivasan and Hanssens (2009) has shown that innovation has
a direct positive impact on the value of a company and, in addition, such influence increases over
time. Innovation is identified as an important customer value driver by Low (2000), Lin and Lin
(2006) and Slater and Narver (2000). Quality and its continuous improvement enables meeting
certain customers‘ requirements. Quality is identified as an important customer value driver by Low
(2000), Johnson (2004) and Slater and Narver (2000), Dilworth (2000), Coelho and Vilares (2010).
The importance of managerial skills and ability to adapt to customers’ needs in the value creation
process is emphasized by Low (2000) and Dilworth (2000). Such drivers as employees, their
experience and relationships between them (Low, 2000), service (Johnson, 2004), relationship with
customers (Wang, Liang & Kishwar, 2009), an ability to adapt to customers‘ needs (Walter and
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Ritter, 2003) are also associated with managerial skills. According to Walter and Ritter (2003),
purposeful use of managerial skills allows creating more value for customers, and this makes an
opportunity to gain a competitive advantage, which influences the financial results.
Customer value drivers depend on customer's attitude. In a particular case, customer value
drivers can be determined with the assistance of both – company‘s employees (for example,
marketing specialists) and customers (for example, conducting a survey). In a real life scenario,
customer value drivers should always be determined individually for a certain case.
The options to measure customer value drivers
For companies it is useful not only to know which drivers help to create value for their
customers, but also to control and measure those drivers. Companies‘ management and finance
professionals need the influence of those customer value drivers to be expressed in quantitative or
monetary units. Literature analysis revealed that different ways (Table 1) are proposed to value
customer value drivers.
Driver
Innovation and
ability to
develop new
products
Quality and it‗s
continuous
improvement

Managerial
abilities

Table 1. Valuation of customer value drivers
Author
Financial valuation
Bloch, 2007;
 Research and development expenditure
Wyatt, 2008;
Tucker, 2003;
 A percentage of sales, generated by new products (services)
Oslo Manual, 2005.
offered for market in the last N years.
Tellis, Johnson, 2007.

 Share price and return analysis

RealInnovation.com;
Coelho, Vilares, 2010.

 ROI (Return On Investment) method adapted to value quality –
expenditures on quality improvement and return are identified.

Coelho, Vilares, 2010.

 ROQ (Return On the investment on Quality) method, based on
market research information,

Kline, Harris, 2008.

 Adaptations of return on investment (ROI) model, e.g. KirkpatrickPhillips model, which is designed to financially evaluate benefits of
training.
 P/E ratio is compared to the most important competitor‗s, the
difference is expressed in percentage.

Ulrich, Smallwood, 2006.
Composed by the author.

The proposed cost-based valuation relies on the assumption, that costs, associated with a
particular customer value driver, are equal to the value of the driver. It is easy to use, what results in
fewer errors, but this method is criticized because it does not value return. This means it would not
allow to compare the returns, generated by investing to a few different customer value drivers.
Stock return analysis, proposed to assess quality and its continuous improvement, and the P/E
ratio, proposed to evaluate managerial skills, are exceptional, in particular, because they reflect value
in the eyes of customers, who are also investors. These methods are criticized on the grounds of
limited applicability, difficulties determining whether users-investors value only one driver,
separately from others, a need for of historical data.
Some authors propose to assess additional cash flows resulting from a certain customer value
driver. Here difficulties arise due to the fact that it is complicated to identify additional cash flows,
appearing due to certain customer value driver. The same problems are encountered using ROI ratio
modifications. In the scientific literature highlights are put on the complexity of valuing ROI
components. This is the reason why many authors believe that ROI ratio system can only be designed
for a certain company or business, but not whole market. On the other hand, the application of ROI
ratio modifications is associated with the possibility to compare. Moreover, ability to evaluate and
compare customer value drivers is very important to both company and customers (Table 2) and is
associated with the growth of company‘s value.
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Table 2. The importance of innovation, quality and managerial abilities for company and customers, the measure chosen
for each driver‗s valuation
Driver
Importance for customers
Importance for company
Measure
Innovation and The development of innovative products and
A tool for improving performance;
ROI
ability to
processes is often triggered by demand, i.e.
improves company's ability to learn and
develop new
arises due to aiming to meet the changing
apply the knowledge gained; determines
products
needs of customers.
the success of products.
Quality and
When buying a new product or service,
When there are a few competitors in the
ROI
it‗s continuous customer is often looking for higher quality,
market, quality is often the key factor,
ROQ
improvement
therefor this driver creates the possibility to
determining the success of a product or
meet the needs of such customers.
service.
Managerial
Under the conditions of market competition,
Properly exploited, and purposefully
ROI
abilities
managerial skills (incl. service, maintenance
developed managerial abilities are
of proper relationship with customers, ability
associated with the ability to create
to adapt to their needs) often have an
greater value for customers, and gain a
important role in customers‘ choices.
competitive advantage.
Composed by the author.

In order to adapt ROI modifications for valuation of customer value drivers, first of all,
investments in different specific value drivers should be determined in detail (with the assistance of
the accounting and finance departments). Secondly, the benefits, arising due to each of the customer
value drivers, need to be evaluated (in most cases benefit assessment is a complex process, requiring
long discussions). Also, benefits arising from different value drivers need to be separated correctly.
Moreover, benefits can be assessed not in all cases.
The creation of a value measurement system, suitable for the evaluation and comparison of
different customer value drivers, is only possible for a separate company or business. Since it requires
various investments (financial and time) such system is created very rarely. However, such system
could be useful for every company because it helps to determine whether the value for customers is
created, how it is created, and to compare benefits that company experiences because of investments
in specific customer value drivers.
Conclusions
Analysing the customer aspect of value measurement systems, these main conclusions were made:
 The origin of the problems of measuring customer value drivers partly lies in the absent identification of them in the
scientific literature and the fact, that in a real life scenario, customer value drivers should always be determined
individually for a certain case.
 To allow comparability and ensure suitable valuation of every customer value driver, value measurement systems
could employ ROI and ROI modifications.
 The creation of a value measurement system, which would be suitable for evaluating different customer value drivers
and include a possibility to compare, can be very useful to companies. However, the creation of such system is only
possible for a separate company or business and it requires investments.
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Santrauka
Sėkmingai vykdyti veiklą bei pasiekti savo tikslus įmonė gali tik tuo atveju, kai sugeba patenkinti visų
suinteresuotų asmenų (vartotojų, tiekėjų, darbuotojų bei investuotojų ar savininkų) interesus. Vis dėlto, vis daţniau
susiduriama su nuomone, kad prioritetas turėtų būti teikiamas vartotojų interesų patenkinimui, nes būtent nuo pastarųjų
priklauso tokie itin svarbūs veiksniai kaip įmonės veiklos apimtys, santykiai su aplinka ir netgi įmonės gyvavimo trukmė.
Straipsnyje atskleidţiama vertę vartotojams lemiančių veiksnių samprata bei keli jų aptariami detaliau. Aptarus vertę
vartotojams lemiančių veiksnių išmatavimo galimybes, atsiranda poreikis analizuoti šių galimybių privalumus bei
trūkumus tam, kad būtų galima suformuoti prielaidas vartotojų aspektą atskleidţiančios vertės matavimo sistemos
pagrindui.

306

Tarptautinė studentų mokslinė konferencija

EKONOMIKA IR VADYBA - 2013

Tambo Talla Rober Herve, Akintokunbo Akinpelu Michael
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THE ANALYSIS OF INFRASTRUCTURE PROJECTS ON A PUBLICPRIVATE PARTNERSHIP IN AFRICA (FOR EXAMPLE, SOUTH AFRICA)
The fact of inefficient state-owned enterprises in Africa and their poor financial situation in
the 80s forced governments to pay attention to the creation of a culture of the market and improving
the commercial component and the operation of economic and infrastructural facilities. Decade of
reform programs of public enterprises has given unsatisfactory results, the reform of the 90s were
focused on the introduction of the private sector in Africa, the formation of competitive
manufacturing sectors as well as public services. Indeed, the contribution of private operators, often
foreign, with his management experience in financing and investment was presented as the only way
to consolidate public finances and at the same time achieve the goals of government (in particular, the
connection to the public network infrastructure, and so etc.). The concept of "privatization" and gives
a strong negative emotional burden, but states that wish to maintain their responsibilities in these
areas are beginning to use the model of "public-private partnership" which is based on the logic of
balancing the public interest and the allocation of risk between the parties and the decision becomes
especially suitable to meet the extensive needs of stakeholders.
South Africa (RSA) is one of the 30 driest countries in the world are suffering from lack of
water resources and their uneven distribution across the country. In 2008, 5.7 million people in South
Africa (more than 11% of the population) did not have adequate access to water.
Given the disparities in access to water, a legacy of apartheid and the need to meet the
growing demand, the South African government in 1994 decided to make a fresh water supply to one
of the pillars of its development strategy. In order to ensure equal access, sustainable management and
efficient use of this resource, the South African government start the main program to build
infrastructure for the mobilization and transport of raw water.
Among the projects identified at the national level, release the second phase of Mooi Mgeni
Transfer Scheme (MMTS 2), which should provide safe access to the water in the area of Durban
(eThekwini). The French Development Agency (AFD), in which water is a key strategic focus,
helping to fund the project. The aim of the project is to provide a water supply area of Durban, as well
as improving access to drinking water for local residents.
IMC Project 2, which is owned by Trans-Caledon Tunnel Authority (TCTA), aims to increase
the capacity by 15% water supplying system Mgeni, providing the city of Durban and the surrounding
area with drinking water. The aim is to ensure the supply and reducing the risk of water shortages in
the event of a prolonged drought. The program includes the construction of a dam on the Mooi River
and the water supply in relation to the river Mgeni. This project, eventually provide 60 million cubic
meters per year. The total project cost is estimated at 225 million euros (about 2.2 billion South
African rand). The project is financed by the French Development Agency in the amount of 70
million euros. European Investment Bank and the German Development Bank (KFW) are also
involved in a project with respectively EUR 80 million and EUR 45 million. Project implementation
agreement was signed in May 2011.
The project to create the telecommunications network cable between the BRICS countries
The project to create a cable network linking the BRICS countries, is designed to provide
communication services to a cohesive line between Brazil, Russia, India, China and South Africa.
At the moment, the BRICS countries are connected by means of telecommunications
platforms, located in Europe and the U.S., which creates high costs and the risk of potential
interception of financial information, and makes the vulnerable in terms of security-sensitive objects
BRICS to foreign hacker attacks. Recent discussion of the BRICS countries of the project say that it is
one of the critical success factors for a variety of initiatives based on a developed infrastructure of
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high-speed communication. Such a framework should also provide a direct link between the BRICS
countries.
At the moment, the BRICS countries are connected by means of telecommunications
platforms, located in Europe and the U.S., which creates high costs and the risk of potential
interception of financial information, and makes the vulnerable in terms of security-sensitive objects
BRICS to foreign hacker attacks. Recent discussion of the BRICS countries of the project say that it is
one of the critical success factors for a variety of initiatives based on a developed infrastructure of
high-speed communication. Such a framework should also provide a direct link between the BRICS
countries.
By 2014, Russia with the other BRIC countries unite internet - cable length of 34 kilometers.
with capacity - 12.8 T bit / s. The project is estimated at $ 1.5 billion and by the end of this year, the
decision to participate in the project will announce investment companies, including Google.
About the unprecedented decision to join Brazil, Russia, India, China and South Africa
(BRICS), recalled the day before Andrew Mthembu - the head of the technology group i3 Africa,
oversaw the online projects in Africa. The company i3 Africa plans to extend it under the water. This
project is recognized at the highest levels of strategic importance. Most likely, the cable system
stretched from Vladivostok to Shantou, Singapore, capturing Chennai, Mauritius, Cape Town,
Fortaleza and Miami.
At this point, the system propose to merge with the African backbone cable connecting traffic
21 African countries. Now most of the African traffic goes through Europe, North America, and (less
so) through Asia. According to South Africa's Minister of Communications Dina pool, cable network
should help to reduce the cost of communication Russia and other countries in Africa in the field of
trade and improve the quality of Internet services. Upon completion of all necessary formalities, the
main part of the cabling work will be finished by the end of 2014.
The project will be based on the PPP model in the form of a consortium in which the operators
are associated obligations under the agreement on the construction and management, and contribute to
the cost of the project in proportion to the power they receive from the system.
The project is a toll road from the coast of South Africa
N2 toll road project off the coast intended to improve the existing road links between East
London (East London) and Durban, which until the beginning of the project covers a distance of
about 631 km. The project includes widening the road from four to six lanes and pavement repairs.
About 80% of the route runs along the existing road segments routes N2 and R61. The remaining
20% consist of a new section of road between Port St Johns and Port Edward, known as "Greenfields
corridor". This will shorten the route between Durban and East London is 81 kilometers, or reduce the
total length of the road (550 km.) by almost 15%. This corridor will also serve as an important link
between the major centers of the Eastern Cape and KwaZulu-Natal, such as East London, Umtata,
Port St Johns, Lusikisiki, Port Edward, Port Shepstone and Durban. The project is supervised by the
South African national road agency (SANRAL), established by the Government of South Africa.
SANRAL is implementing the project on the public-private partnership (PPP). Rehabilitation and
maintenance of roads funded by private investors, who receive in return the right to levy charges for
the use of the infrastructure facility for a period specified by the contract. The project is considered
viable in terms of macro-economic and financial parameters. The financial and economic analysis of
the project was held at the conclusion of the concession agreement for 30 years, which is the standard
term for concessions in South Africa. The total project cost is estimated at 2.545 billion rand (about
380 million U.S. dollars).
The economic effect of the project is expected to fairly high. The project is a toll road from the
coast of N2 is designed to provide an improved, faster and more secure transportation between the
Eastern Cape and KwaZulu-Natal. This transport corridor is seen as improving the national
transportation system and is of strategic importance for the region and the country as a whole. This
road has been identified as an important catalyst for initiatives on spatial development Coast (Wild
Coast Spatial Development Initiative). The strategy of spatial development initiatives (Spatial
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Development Initiative, SDI) aims to combat poverty by providing state support to developing
regions of the country, characterized by high levels of poverty and high unemployment, but with
significant economic potential. In addition, the project is considered as the possibility of opening
access to previously untapped areas Wild Coast and local development in the short and long term.
Meanwhile, the N2 toll road project has been the subject of debate, both within the country
and at the level of international organizations, such as companies Save the Wild Coast. Concern was
expressed about the impact of the project on the environment in the Eastern Cape. According to
critics, the new section Greenfields lead to a deterioration in the ecologically diverse area Pond land
Centre, which is part of the Maputaland- Pond land region. In addition, there is a fear that the road
will reduce the appeal of ecotourism in the region, will limit the potential revenue that could be
derived from this activity. In addition, there were various protests of addressing local issues, including
the spoken argument that the locals were not conducted sufficient consultation on the construction of
the road. There were fears that the system of toll roads will affect the local economy, fears that the toll
roads to divert traffic to local roads, increasing congestion and deterioration of conditions on these
roads.
Up the experience of the first public-private partnership (public-private partnership PPP) for
infrastructure in Africa, despite the difficulty of the analysis due to their incompleteness, yet it seems
unsatisfactory. Such a conclusion can be drawn because of financial problems and policies of repeated
revision of contracts, leading in many cases to a denial or not renewed, the uneven distribution of
income, poor perception in society and the negative public opinion. To date, the model is both
difficult to attract private operators and convince the public of the need for power. Some positive
experience encourages reflection and deepen justify permanent solutions, leading to the expansion of
the field of public-private partnership is the classical scheme of delegated management, with the
participation of a given foreign private operator.
We also note that African governments are considering PPP as a tool for developing
innovative mechanisms for the wealthy, which allows the state to implement large-scale projects
without current cash expenditures. Just to give a foreign company public resources in areas such as
water, roads or Electricity, lead to a dependence of governments on these companies that get into the
hands of a tool to dictate its laws.
In the area of water supply for the people in South Africa and in Africa in general, people's
needs are often not met due to the fact that foreign companies set very high prices for new
connections to the network, and raise the price of a cubic meter of water. In addition, to encourage
foreign companies to create favorable conditions for investment in the country in the form of PPP, the
government used the politically sensitive measures such as tax cuts, and this leads to a reduction in
state revenue. Note also that, given the duration of the PPP (15-30 years), at the end of the contracts at
the time of the transfer of assets to the state, often note that the assets created by the partner company,
virtually worthless, resulting in the need to sign another agreement between the government and
partner company to sign another contract for the upgrade already depreciated and obsolete object. It
should also be noted the lack of control of committees, which must verify the proper observance by
all parties to the contract obligations imposed on them, or to track and combat corruption in the
structures created by the state to manage projects.
In the concession model, the government did not manage to impose obligations on the
concessionaire for the quality of water supplied to the population, based on objectively established
technical requirements. Under the terms of the contract with the concessionaire is subject to the
obligation to supply the whole process, is specific infrastructure result, but because when it is
necessary to check some of the qualitative parameters of the water supplied and the sustainability of
the created system as a whole. The big problem with the PPP in the areas of drinking water is a clear
definition of the expectations of the private sector: looking to the state (region), a financial partner
that could provide the necessary amount of missing funds, or a professional who can manage the
service?
In the draft CABLE BRICS, in our opinion, is not strategically farsighted decision to delegate
authority to a private company the management of such an important sector of telecommunications. In
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fact, the company that will manage the project, will have the right to dictate prices, resulting in a high
cost of internet. In this case, only the rich will have access to the Internet, and the poor people will not
be interested in the consumption of services. The same result is expected for companies, as only
having a large capital firms will be able to connect to the network. It should also be noted that the
project is limited to the BRICS Cable differing standards of living of the population - members of the
BRICS, and so the prices of the network connection to the public in Russia and China will be
different from the prices in Brazil or South Africa, which means the price for the non-equivalence of
the project participants.
In many cases, the implementation of the PPP government unsuccessful in developing model
contracts from the point of view of preventing monopolistic abuses under the assumption of private
operators in the public interest.
African governments have a negative experience of PPP projects in the form of concessions
due to mismanagement, but the solution to this problem is not only in the field of PPP. In essence, the
state can maintain tight control policy, which is able to improve public services and subsequently
increase the benefits. In our opinion, if it turns out that the implementation of PPP projects is the only
way to solve the economic problems, then it's important to negotiate with the private investor on a
contract for a reasonable period of time (5-15 years). The initial cost of the project to establish a road
line or any other facility infrastructure will be lower than in the case when the state will participate in
its maintenance, to the extent that would give the state an opportunity to obtain more favorable
financing terms for a longer period than the period of operation of private operators .
1.
2.
3.
4.
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