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DARBE NAUDOJAMŲ SĄVOKŲ IR SANTRUMPŲ SĄVADAS
Antrepreneris – asmuo, aktyviai ieškantis galimybių greitai kintančioje aplinkoje, gebantis jas
atpažinti ir įgyvendinti, inicijuojant ir valdant pokyčius.
Antrepreneriška kultūra – vertybių ir nuostatų rinkinys, kuris būdingas organizacijoms,
pasižyminčioms rizikos tolerancija, kūrybiškumo skatinimu, komandinio darbo kultūra ir gebėjimu
spręsti problemas, iškylančių pokyčių akivaizdoje.
Antrepreneriška organizacija – organizacija, kuri aplinkos atžvilgiu elgiasi inovatyviai, proaktyviai, nuolatos skenuoja aplinką, ieškodama galimybių ir geba pastebėtas galimybes
įgyvendinti.
Antreprenerystė – individo ar organizacijos lygmens atsakas į greitai kintančios aplinkos iššūkius,
tai veiklos būdas, pasižymintis tokiomis savybėmis kaip galimybių pastebėjimas, pro-aktyvumas,
inovatyvumas (Kirby, 2000).
Konkurencingumas - įmonės gebėjimas konkuruojant su kitomis įmonėmis pelningai parduoti
savo prekes ir paslaugas rinkoje.
Maža įmonė – įmonė, atitinkanti šiuos kriterijus: įmonės darbuotojų skaičius iki 49; metinės
pajamos neviršija 24 mln. Lt arba įmonės turto balansinė vertė yra ne didesnė kaip 17 mln. Lt;
įmonė yra savarankiška.
Mikroįmonė – įmonė, atitinkanti šiuos kriterijus: įmonės darbuotojų skaičius iki 9; metinės
pajamos neviršija 7 mln. Lt arba įmonės turto balansinė vertė yra ne didesnė kaip 5 mln. Lt; įmonė
yra savarankiška.
Organizacijos kultūra – istoriškai išsivysčiusių išmoktų vertybių, nuostatų

rinkinys, kuriuo

dalijasi tam tikros bendruomenės nariai ir kuris įtakoja gyvenimo būdą (Tayeb, 1988).
Potencialus verslininkas – asmuo, apsisprendęs imtis verslo ir esantis įmonės kūrimo etape.
Pro-aktyvumas - aktyvi organizacijos pozicija aplinkos atžvilgiu.
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Smulkus ir vidutinis verslas – vidutinės ir mažos įmonės (tarp jų ir mikroįmonės) bei fiziniai
asmenys, įstatymų nustatyta tvarka, turintys teisę verstis savarankiška komercine, gamybine arba
profesine ir kita panašaus pobūdžio veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą
(Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo įstatymas, 2002).
SVĮ – smulki ir vidutinė įmonė
SVV – smulkus ir vidutinis verslas
Šiuolaikinė verslo aplinka - multidimensinė konstrukcija, pasižyminti tokiomis savybėmis kaip
kompleksiškumas, dinamiškumas, nenuspėjamumas, sudėtingumas, globalumas ir pastovus
keitimasis, suardant pusiausvyros būsenas.
Verslas – pelno siekianti veikla (Vainienė, Ekonomikos terminų žodynas, 2005).
Verslininkas – asmuo, pasižymintis tam tikrų verslauti reikalingų savybių rinkiniu (verslumu),
kurio dėka nori ir gali suformuluoti verslo idėją bei ją sugeba įgyvendinti, įkurdamas verslo
organizaciją.
Verslininkystė – naujos vertės kūrimo procesas, kuriam verslininkas skiria reikiama laiką bei
pastangas, prisiimdamas galimą finansinę, psichologinę ar socialinę riziką, ir už tai gauna piniginę
naudą ir asmeninį pasitenkinimą.
Verslininkystės paklausa – (angl. Entrepreneruship demand) verslo aplinkoje egzistuojančios
palankios (nepalankios) sąlygos ir galimybės įsitraukti į verslininkišką veiklą.
Verslininkystės pasiūla – (angl. Entrepreneruship supply) potencialių verslininkų grupė, kuri
formuojama tokių veiksnių kaip individų gebėjimai, žinios, turima patirtis, asmens nuostatos į
verslininkystę.
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Verslininkystės procesas - reiškinys, kuomet asmuo atpažįsta ir įvertina verslo sąlygas bei savo
gebėjimus, pamato verslo galimybę ir jai įgyvendinti įkuria verslo organizaciją. Verslininkystės
procesą sudaro trys etapai:
1. „Verslo sąlygų atpažinimas ir vertinimas“.
2. „Verslo kūrimas“.
3. „Verslo funkcionavimas“.
Verslo aplinka – veiksnių, įtakojančių verslą, visuma.
Verslo galimybė – verslo aplinkoje esanti galimybė, kurios pastebėjimas ir atpažinimas yra vienas
iš svarbiausių antreprenerio gebėjimų.
Verslo įmonė – vienas iš verslininkystės proceso rezultatų. Organizacija, kuri įkurta siekiant
įgyvendinti verslininko suformuotą verslo idėją ir kuri neša jos savininkui naudą.
Verslumas – žmogaus asmeninių savybių rinkinys, kurių dėka asmuo imasi verslo veiklos
(Lydeka, 1996).
Verslumo (verslininkystės) kultūra – visuomenėje vyraujanti nuostata verslo ir verslininko
atžvilgiu.
Vidutinė įmonė – įmonė, atitinkanti šiuos kriterijus: įmonės darbuotojų skaičius iki 249; metinės
pajamos neviršija 138 mln. Lt arba įmonės turto balansinė vertė yra ne didesnė kaip 93 mln. Lt;
įmonė yra savarankiška.
VPTM - verslininkystės proceso tyrimo modelis.
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ĮVADAS
Temos aktualumas
Nuo XX a. aštunto dešimtmečio auganti smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) svarba bei šio
sektoriaus įtaka ekonominiam pasaulinio ūkio vystymuisi, vadybos teoretikus skatina aktyviai
domėtis SVV problematika. SVV įtaka ekonominiams procesams, išryškėjusi per paskutinius du
dešimtmečius, leidžia drąsiai teigti, kad smulkus verslas vaidina labai svarbų vaidmenį šiuolaikinės
globalios ekonomikos kontekste. Šio verslo reikšmės didėjimas tapo esminiu viso civilizuoto
pasaulio bruožu. SVV yra šalių ekonomikos varomoji jėga, veikianti nacionalinės ekonomikos
gyvybingumą bei konkurencingumą, o taip pat socialinio stabilumo garantas. Smulkaus ir vidutinio
verslo įmonių gausa - tai augančios konkurencingos ekonomikos požymis, o valstybės parama
smulkiam ir vidutiniam verslui - savarankiška jos ekonominės politikos dalis.
Vienas didžiausių iššūkių, su kuriuo šiuo metu susiduria Europos šalys - siekis skatinti
verslininkystę. Jis tiesiogiai siejamas su SVV sektoriaus raida. Europos komisija, išleistame
verslininkystės analizės ir tyrimų rinkinyje „Verslininkystė Europoje“ (Entrepreneurship, 2007),
kelia klausimą: kodėl yra stebimas mažas europiečių, pradedančių nuosavą verslą, skaičius.
Atsižvelgiant į minėtą kontekstą, analogišką klausimą galime užduoti Lietuvoje.
Mokslininkai nurodo, kad požiūryje į verslininkystės procesą vyksta daug pokyčių. Verslo
organizacijoms tenka susidurti su naujais iššūkiais, kuriuos lemia bendrosios rinkos tendencijos:
verslo globalizacija, hiperkonkurencija, sparti technologijų kaita, žinių ir informacinės visuomenės
formavimasis. Minėti verslo aplinkos bruožai iš organizacijų bei jose dirbančių žmonių, reikalauja
tam tikro elgsenos būdo, kurį apibūdina tokios savybės kaip: novatoriškumas, tolerancija rizikai,
proaktyvumas, gebėjimas atpažinti galimybes ir jas įgyvendinti. Šį elgesio bei savybių rinkinį
mokslininkai vadina antrepreneriškumu.
Pastaruoju metu vadybos teoretikai, ieškodami efektyvaus įmonių atsako į šiuolaikinės verslo
aplinkos diktuojamus iššūkius, vis dažniau ima vartoti „antrepreneriškos organizacijos“ sampratą ir
palaiko nuomonę, kad antrepreneriškas elgesys sąlygoja bet kokio dydžio įmonių konkurencinius
pranašumus. Daugelis mokslininkų (Covin ir kiti, 2000; Dess ir kiti, 1999; Russell, 1999; Antonic
ir Hisrich, 2001; Ireland, Hitt ir Sirmon, 2003; Zahra, Jennings ir Kuratko, 1999; Kirby, 2000)
teigia, kad greitai kintančioje ir kompleksinėje verslo aplinkoje firmos, kurios nenaudoja
antrepreneriškų veiklų, sumažina savo sėkmingos konkurencijos rinkoje tikimybę. Kitais žodžiais
tariant, organizacija, siekdama išgyventi šiandieniniame pasaulyje, turi tapti antrepreneriška. Reikia
pastebėti, kad antrepreneriška laikysena tampa svarbi ne tik verslo srityje, bet ir kitose
visuomeninio gyvenimo sferose: socialinėje, politinėje, kultūrinėje.
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Sukurti antreprenerišką organizacijos kultūrą yra nemažas iššūkis ir reikalauja iš vadovų tam
tikrų sprendimų ir veiksmų. Antreprenerystė yra nuolat besikeičiantis fenomenas, kuris
organizacijai teikia lankstumą ir pranašumą prieš organizacijas, kuriose šis reiškinys nėra
pastebimas. Mokslinės literatūros analizė leidžia daryti prielaidą apie vadybos moksle atsirandančią
antreprenerišką paradigmą, kuri padeda naujai suvokti organizacijų vietą šiuolaikinės verslo
aplinkos iššūkių kontekste. Antrepreneriškumo dimensijos formavimas smulkiame ir vidutiniame
versle ženkliai prisidėtų prie viso šio sektoriaus efektyvumo.

Mokslinė problema
Išaugęs susidomėjimas SVV ir jo reikšme pasaulio ekonomikai ir visam verslininkystės
procesui skatina mokslininkus diskutuoti apie šio objekto tyrimų metodologiją. Nors visuotinai
pripažįstama, kad verslininkystė yra vienas iš svarbiausių veiksnių, įtakojančių pokyčius
ekonomikoje, reikia pastebėti, kad nėra visų šalių vieningai priimtos verslininkystės ir verslininko
tyrimų metodikos, kuri leistų tirti smulkaus ir vidutinio verslo būklę bei lyginti taikomų priemonių
poveikio efektyvumą tarp skirtingų šalių.
Pastaruosius dvidešimt metų, verslininkystės reiškinio tyrimuose dominavo amerikiečių
mokslininkai.

Tačiau

paskutinį

dešimtmetį

stebimas

didėjantis

Europos

mokslininkų

susidomėjimas minėtu fenomenu, bei bandymas formuoti europietišką požiūrį tyrinėjant
verslininkystę. Įvairūs lietuvių autoriai taip pat nagrinėjo verslininkystę. Verslumo bei
verslininkystės problematiką savo darbuose tyrinėjo: Markevičius (2001), Strazdienė (2006),
Gronskas (1995), Kriščiūnas (2007), Lydeka (1998), Žukauskas (2004), Stačiokas (1995),
Gineitienė (2004), Ramanauskas (2000), Sūdžius (2001), Andriuščenka (2007), Garuckas (2007).
Smulkaus ir vidutinio verslo paramos, plėtros ar vadybos problematiką nagrinėjo: Pačėsa (2007),
Sakalas (2007), Venckus (2007), Savanevičienė, Bartkus (2007), Dėdelienė (1998), Adamonienė
(2007), Baršauskas (2002). Antrepreneriškumo pasireiškimo organizacijoje problematiką tyrinėjo:
Duobienė (2006), Pundzienė (2006), Vaitkevičius (2007), Zakarevičius (2003), Jucevičius (2005) ir
kiti.
Nežiūrint to, kad daug lietuvių mokslininkų analizavo minėtą problematiką skirtingais
aspektais, šiuo metu Lietuvoje pasigendama sisteminio, kompleksinio požiūrio į smulkųjį ir
vidutinį verslą, nagrinėjant šio sektoriaus įmones bendrame verslininkystės proceso kontekste.
Apibendrindami, galime teigti, kad nepakankamai ištirtas verslininkystės procesas – aktuali
mokslinė problema.
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Tyrimo objektas: antrepreneriškos verslininkystės procesas verslo organizacijose.
Tyrimo tikslas: parengti Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo antrepreneriškumo
formavimosi modelį.
Tyrimo uždaviniai:
1. Atskleisti šiuolaikinį požiūrį į verslininkystės reiškinį ir jo reikšmę, atsižvelgiant į
fenomeno sudėtingumą, atskleisti smulkaus ir vidutinio verslo vaidmenį šalies
ekonominiuose procesuose ir ištirti smulkaus ir vidutinio verslo bei verslininkystės proceso
problemas šiuolaikinės verslo aplinkos kontekste.
2. Teorinių šaltinių analizės ir mokslinių tyrimų pagrindu parengti Lietuvos smulkaus ir
vidutinio verslo ir verslininkystės proceso tyrimo modelį.
3. Remiantis suformuotu tyrimo modeliu, identifikuoti Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo ir
verslininkystės proceso ištirtumo lygį.
4. Išryškinti veiksnius, įtakojančius Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo būklę ir vystymosi
galimybes.
5. Parengti

antrepreneriškos

verslininkystės

modelio

nustatymo

ir

įgyvendinimo

metodologinius principus.
6. Remiantis suformuotais metodologiniais principais, sukurti smulkaus ir vidutinio verslo
antrepreneriškumo modelį, šiuolaikinės verslo aplinkos kontekste.
Tyrimo metodai
Disertacijoje iškeltai mokslinei problemai tirti bei teoriniams ir praktiniams rezultatams gauti
naudoti šie tyrimo metodai: sisteminė analizė, loginė analizė, lyginamoji analizė, statistinė analizė,
apklausos metodas. Apibendrinant apklausos tyrimo duomenis naudota SPSS programa.
Disertacinio tyrimo struktūra
Siekiant išsikelto tikslo ir sprendžiant suformuotus uždavinius, buvo laikomasi tokio tyrimo
nuoseklumo (žr. 1 pav.). Pirmoje dalyje „Verslininkystės ir smulkaus ir vidutinio verslo teoriniai
aspektai“ atliekama nuodugni „verslininkystės“ ir „verslininko“ terminų ir šių sampratų vaidmens
skirtingose ekonominėse mokyklose analizė. Pateikiamas verslininkystės proceso apibrėžimas bei
pagrindiniai jį sudarantys elementai: verslininkystę įtakojantys veiksniai, verslininkas ir verslo
įmonė.
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I DALIS: VERSLININKYSTĖS IR SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO
TEORINIAI ASPEKTAI
Verslininkystės
reiškinio pagrindinės
sąvokos ekonominių
teorijų kontekste

Verslininkystės
procesas ir jį
sąlygojantys
veiksniai

Smulkaus ir vidutinio
verslo vaidmuo
verslininkystės procese

Antrepreneriškos
organizacijos samprata ir
antrepreneriškumo
reiškimasis versle

II DALIS: VERSLINKYSTĖS IR SMULKAUS IR VIDUTINIO
VERSLO SĄLYGŲ IŠTIRTUMAS
Lietuvos verslininkystės
proceso tyrimo modelis

Verslininkystės sąlygos
Lietuvoje ir jų palyginimas su
kitų ES šalių situacija

Smulkaus ir vidutinio verslo
sąlygos Lietuvoje

III DALIS: VERSLININKYSTĖS PROCESO SMULKIAME IR VIDUTINIAME
VERSLE TYRIMAS
Tyrimo metodika

Tyrimo rezultatai

Lietuvos verslininkystės
proceso probleminių
sričių išskyrimas

IV DALIS: ANTREPRENERIŠKOS VERSLININKYSTĖS
MODELIAVIMAS SMULKIAME IR VIDUTINIAME VERSLE
Modelio kūrimo
metodologija

Antrepreneriškumo
formavimo modelis smulkiame
ir vidutiniame versle

1 pav. Disertacinio tyrimo loginė schema
Toliau šioje dalyje pristatoma smulkaus ir vidutinio verslo reikšmė šių dienų ekonomikai, o
taip pat SVV vaidmuo ir vieta verslininkystės procese. Teorinė dalis baigiama antrepreneriškos
organizacijos samprata, jai būdingais bruožais ir antrepreneriškumo pasireiškimo versle analize.
Išryškinamas skirtumas tarp terminų: „verslininkystė“ – „antreprenerystė“ bei „verslininkas“ –
„antrepreneris“.
Antroje dalyje „Verslininkystės ir SVV sąlygų ištirtumas“ pristatomas autoriaus parengtas
Lietuvos verslininkystės proceso tyrimo modelis. Šio modelio pagrindu identifikuojamas Lietuvos
verslininkystės proceso ištirtumo lygis. Taip pat, remiantis minėtu modeliu, atliekamas autoriaus
parengtas Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo tyrimas (pristatomas III disertacijos dalyje). Tai
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mums leidžia identifikuoti esminius trukdžius, stabdančius verslininkystės, o tuo pačiu ir smulkaus
ir vidutinio verslo raidą Lietuvoje.
Trečioje dalyje „Verslininkystės proceso smulkiame ir vidutiniame versle tyrimas“ aprašomas
tyrimo organizavimas, pagrindžiamas metodo pasirinkimas, imties skaičiavimas ir pristatomi
tyrimo rezultatai. Pabaigoje išskiriami Lietuvos verslininkystės proceso bei smulkaus ir vidutinio
verslo raidą stabdantys trukdžiai ir probleminės sritys.
Ketvirtoje dalyje „Antrepreneriškos verslininkystės modeliavimas smulkiame ir vidutiniame
versle“ pristatomos metodologinės nuostatos, kuriomis remiantis suformuojamas antrepreneriškos
verslininkystės modelis Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms. Apibendrinamos
antrepreneriškumo

formavimo

organizacijoje

veiklos

ir

tam

reikalingos

antreprenerio

kompetencijos. Dalis baigiama galimų tolimesnių tyrinėjimų krypčių įvardijimu.
Naudoti šaltiniai
Analizuojant mokslinės problemos ištyrimo lygį, atliekant teorinę ir praktinę verslininkystės
sampratos, raidos, SVV svarbos ekonomikai analizę, kuriant verslininkystės proceso tyrimo
modelį, analizuojant SVV ištirtumo lygį ir rengiant, atliekant bei analizuojant tyrimą, kuriant
antrepreneriškos verslininkystės modelį įmonėms, buvo atlikta plati aktualios mokslinės,
statistinės, metodologinės ir publicistinės literatūros analizė. Pagrindiniai naudoti šaltiniai yra:
¾ mokslininkų ir ekonomikos analitikų monografiniai leidiniai;
¾ oficialūs empirinių tyrimų rezultatai, pateikti įvairių šalių ekonominių tyrimų
institutų ar analogiškų instituciją ataskaitose ir biuleteniuose;
¾ moksliniai
leidiniuose,

straipsniai,

publikuoti

nagrinėjančiuose

specialiuose

verslininkystės

bei

moksliniuose
smulkaus

ir

periodiniuose

vidutinio

verslo

problematiką: „Entrepreneurship: theory and practice“; „Journal of small business
management“;

„Small

business

economics“,

„Journal

of

developmental

entrepreneurship“; „Small enterprise research“, „Journal of management“;
¾ internetinės svetainės; oficialios statistinės duomenų bazės (Lietuvos statistikos
departamentas, Eurostat ir kitos).
Disertacinio darbo mokslinis naujumas, teorinė ir praktinė reikšmė
¾ Pateikta išsami ir susisteminta verslininkystės ir verslininko sampratų raidos analizė.
¾ Parengtas Lietuvos verslininkystės proceso tyrimo modelis, jo pagrindu įvertinta Lietuvos
verslininkystės proceso ir smulkaus ir vidutinio verslo būklė.
¾ Parengtas antrepreneriško verslo formavimo modelis smulkioms ir vidutinėms įmonėms.
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Mokslinio tyrimo rezultatų aprobavimas bei sklaida
Mokslo straipsniai periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, registruotuose
tarptautinės informacijos duomenų bazėse arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose:
1. Stripeikis, O. (2007). Smulkus verslas Lietuvoje: iššūkiai ir vystymosi galimybės //
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. Nr: 44. Kaunas: VDU. ISSN 1392-1142. p. 141-151
2. Stripeikis, O., Žukauskas, P. (2005). Change management – a key factor o the learning
organization in knowledge based economy: theoretical approach //

Proceedings of the

International Scientific Conference. Knowledge based economy: management of creation and
development. Kaunas: VDU. ISBN 9955-12-074-6. p. 323-337.
3. Stripeikis, O., Žukauskas, P. (2004). Smulkaus ir vidutinio verslo aplinka Lietuvos ir ES
rinkose // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. Nr. 31. Kaunas: VDU. ISSN 1392-1142. p.
209-228.
Publikuoti pranešimai respublikinėse mokslinėse konferencijose:
1. Stripeikis, O. (2007). Antrepreneriškos kultūros formavimas įmonėje // Lietuvos aukštųjų
mokyklos vadybos jaunųjų mokslininkų konferencijų darbai – 10. Kaunas: VDU. ISSN 18226736. p. 154-158.
2. Stripeikis, O. (2006). Verslininkystės skatinimas kaip smulkaus ir vidutinio verslo plėtros
garantas // Lietuvos aukštųjų mokyklos vadybos jaunųjų mokslininkų konferencijų darbai – 9.
Kaunas: VDU. ISSN 1822-6736. p. 127-132.
Moksliniai pranešimai disertacijos tematika:
1. Stripeikis, O. Smulkių ir vidutinių įmonių situacijos tyrimas. Pranešimas skaitytas XI
respublikinėje doktorantų ir magistrantų mokslinėje konferencijoje „Lietuvos ūkio vystymas ES
erdvėje: procesai ir tendencijos“. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. 2008.04.25.
2. Stripeikis, O. Small firms in Lithuania: challenges and possible ways of development.
Pranešimas

skaitytas

IX

tarptautinėje

mokslinėje

konferencijoje

„MANAGEMENT

HORIZONS: Visions and Challenges“. Kaunas, 2007.09.27-28.
3. Stripeikis, O. Antrepreneriškos kultūros formavimas įmonėje. Pranešimas skaitytas X
respublikinėje doktorantų ir magistrantų mokslinėje konferencijoje „Lietuvos ūkio vystymas ES
erdvėje: procesai ir tendencijos“. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. 2007.04.27.
4. Stripeikis, O. Verslininkystės skatinimas kaip smulkaus ir vidutinio verslo plėtros garantas.
Pranešimas skaitytas IX respublikinėje doktorantų ir magistrantų mokslinėje konferencijoje
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„Lietuvos ekonomikos vystymas ES erdvėje: problemos ir sprendimai“. Kaunas: Vytauto
Didžiojo universitetas. 2006.05.12.
5. Stripeikis, O. Change management – a key factor of the learning organization in knowledge
based economy: theoretical approach. Pranešimas skaitytas tarptautinėje mokslinėje
konferencijoje „Knowledge based economy: management of creation and development.
Kaunas, 2005.09.22-23.
6. Stripeikis, O. Smulkaus ir vidutinio verslo konkurencinių pranašumų ES rinkoje didinimo
sąlygos. Pranešimas skaitytas VIII respublikinėje doktorantų ir magistrantų mokslinėje
konferencijoje „Ekonomika ir vadyba dinamiškai besikeičiančioje ES 25 aplinkoje“. Kaunas:
Vytauto Didžiojo universitetas. 2005.05.06.

Darbo struktūra ir apimtis
Disertacinį darbą sudaro įvadas, darbe naudojamų sąvokų ir santrumpų sąvadas, keturios
dalys, išvados, naudotų literatūros šaltinių sąrašas ir priedai. Darbo apimtis 132 puslapiai, pateikta
41 paveikslas, 10 lentelių, 8 priedai. Literatūros sąraše yra 207 pozicijos.
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I. VERSLININKYSTĖS IR SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO
TEORINIAI ASPEKTAI
Pastaruoju metu kilęs didžiulis susidomėjimas verslininku ir verslininkystės reiškiniu
paskatino nemažai autorių rašyti šia tematika. Pasak Alvarez (1996), verslininkystės karštinė 1980–
aisiais tapo pasauliniu judėjimu, plintančiu tarp šalių, nepaisant jų išsivystymo lygio. Taip pat
smulkus ir vidutinis verslas yra dažnai nagrinėjamas kartu su verslininkystės tematika. Nežiūrint to,
kad visuotinai pripažįstama, kad verslininkystė yra esminė jėga skatinanti išsivysčiusių šalių
ekonomiką, visgi analizuojant mokslinę literatūrą tenka pastebėti, kad nėra vieno visuotinai priimto
verslininko ir verslininkystės apibrėžimo. Sutinkama su ta nuomone, kad verslininkystės reiškinys
yra tarpdisciplininės studijos objektas. Jį tyrinėja ne tik ekonomikos mokslas, bet ir sociologija,
psichologija bei kitos disciplinos. Tai parodo verslininkystės reiškinio kompleksiškumą ir
sudėtingumą, nes jis apima sudėtinius socialinius, ekonominius fenomenus, pradedant verslininko
asmenybės bruožais ir baigiant verslininkystės reiškinio įtaka šalių ir pasaulinei ekonomikai. Tai
paaiškina egzistuojančių sampratų įvairovę.
Šioje dalyje aptarsime pagrindines šiuo metu naudojamas sampratas, kurios siejasi su mūsų
nagrinėjama tema: tai verslininkystė, verslininkas, antreprenerystė, antrepreneris, antrepreneriškas
verslas. Tad šioje darbo dalyje bus laikomasi tokios dėstymo logikos: 1.1 skyriuje apžvelgsime
verslininkystės reiškinio ir verslininko sampratas. 1.2 skyriuje bus aptarta verslininkystės proceso
samprata. 1.3 skyriuje pereisime prie smulkaus ir vidutinio verslo vaidmens šių dienų ekonomikoje
ir visame verslininkystės procese. 1.4 skyriuje dalį pabaigsime antrepreneriškumo samprata ir jo
pasireiškimu versle. Verslininkystės reiškinio įtraukimą į teorinius disertacijos svarstymus nulėmė
tai, kad smulkaus ir vidutinio verslo, kaip objekto šiuo metu neįmanoma nagrinėti, nepristatant
pačio reiškinio šaknų, kurios glūdi verslininkystės procese. Verslininkystė labiausiai išsiskleidžia
įkuriant verslo įmonę.
Lietuviškas

terminas

„verslininkystė"

atitinka

tarptautinį

ekonominį

terminą

„entrepreneurship", kuris yra kilęs iš prancūziško žodžio „entrepreneur"', reiškiančio „tarpininkas".
Verslininkystės užuomazgų galima atrasti Ksenofonto (VI-V a.pr.m.e.), Platono (V-IV a.pr.m.e.),
Aristotelio (384-322 m.pr.m.e.) raštuose (Stačiokas, 1995). Verslininko samprata istorijos eigoje
keitėsi priklausomai nuo gamybinių ir ekonominių santykių vystymosi, nuo darbo pasidalijimo
visuomenėje. Ankstesnė verslininko samprata skiriasi nuo dabartinės. Nuo XVII a. dažniausiai
verslininko terminu buvo apibūdinamas asmuo, kuris prisiimdavo įsipareigojimus valstybinėms
organizacijoms ar kapitalo savininkams atlikti tam tikrus darbus. Verslininku būdavo vadinami tam
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tikrų profesijų atstovai ir, pirmiausia įvairiausių šventinių renginių organizatorius ar asmuo
atsakingas už tam tikrų projektų organizavimą (Lydeka, 1996). Projektų vadovas tik organizuodavo
būtinus darbus, naudodamas jam priskirtus išteklius niekuo nerizikuodamas. Tuo metu verslininko
vaidmuo visuomenėje nebuvo toks svarbus, koks yra dabar. Ilgą laiko tarpą vyravo nuostata, kad
asmeninės naudos siekimas yra bloga ir netoleruotina elgsena. Septynioliktojo amžiaus antroje
pusėje iš esmės keitėsi vertybių ir nuostatų sistema ir ši nuostata pradėjo nykti. Tokiam požiūrio
pasikeitimui turėjo įtakos įvairūs veiksniai. Visų pirma įtakojo įvykusi techninė pažanga. Taip pat
viduramžiais susiformavo verslui palanki infrastruktūra, plėtėsi miestai, atsirado juos jungiantys
keliais, išplito pinigai. Septyniolikto amžiaus pabaigoje socialinė mintis suformavo terminą
“ekonominis žmogus” (homo economicus). Tai hipotetinis asmuo, kurio noro praturtėti sąlygojami
veiksmai ir sprendimai yra racionaliai apskaičiuoti ir logiški. Viduramžiais verslininku buvo
vadinami tiek aktorių trupių, tiek stambių gamybinių projektų vadovai (pastarųjų pavyzdys –
asmenys, atsakingi už bažnyčios statybos darbų organizavimą).
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1.1. VERSLININKYSTĖS REIŠKINIO PAGRINDINĖS SĄVOKOS EKONOMINIŲ
TEORIJŲ KONTEKSTE
Verslininko ir verslininkystės sampratų raidos analizė rodo, kad visos ekonominės mokyklos
įnešė savo indėlį plėtojant minėtas sampratas. Verslininkystės reiškinys yra nagrinėjamas įvairiais
skerspjūviais. Vieni mokslininkai verslininkiškumo ekonomines teorijas bando suskirstyti pagal
chronologinę tvarką (Hebert, Link, 1988; Binks, Vale, 1990; Lydall, 1992) kiti pagal ekonominės
minties mokyklas (Ricketts, 1987; Chell ir kiti, 1991). Verslininko ir verslininkystės sampratos
nėra pastarųjų dešimtmečių kūrinys. Visos klasikinės ekonominės mokyklos įnešė savo indėlį
plėtojant šias sąvokas. Vystantis verslininkystei daugėjo tiek „verslininko“, tiek „verslininkystės“
terminų interpretacijų. Pradžioje pristatysime šių ekonomikos mokslo klasikų: Cantillon, Say,
Marshall, Schumpeter, Knight, Kirzner pateikiamus „verslininkystės“ ir „verslininko“ apibrėžimus.
Šie mokslininkai nagrinėjo verslininko vaidmenį ekonominėje sistemoje bei jo santykį su firma,
pagrindinius verslininko uždavinius bei sėkmingo verslininko savybes, taip pat siekė nustatyti
verslininkystę skatinančius veiksnius.
Pirmasis terminą „verslininkas“ XVIII a. pradžioje aprašė anglų ekonomistas, bankininkas ir
demografas R. Cantillon (1680-1734). Jis pirmasis nurodė verslininkiškos funkcijos egzistavimą
ekonominėje sistemoje. Šio mokslininko pristatomoje ekonominėje teorijoje verslininkas
suprantamas kaip ženkliai prisidedantis prie visuomenės ekonominės vertės. Jo nuomone,
ekonominėje sistemoje veikia trijų rūšių veikėjai: žemės savininkai (kapitalistai), verslininkai ir
samdomi darbininkai. Tokiu būdu verslininkas yra atskiriamas nuo kapitalo turėtojo. Cantillon
(1931) siūlomoje sistemoje verslininkas yra svarbiausias, nes yra atsakingas už visus vykstančius
pasikeitimus. Verslininkas, siekdamas pusiausvyros tarp pasiūlos ir paklausos, prisiima
prižiūrėtojo vaidmenį. Verslininkas apibūdinimas kaip rizikuojantis asmuo - pirklys, fermeris,
amatininkas ar kitas verslo savininkas, perkantis už tam tikrą kainą, tačiau nežinodamas už kokią
kainą sugebės parduoti (Stačiokas, 1995). Skiriamasis verslininko bruožas, pasak Cantillon, yra
veikimas rizikos sąlygomis. Kai tuo tarpu kiti ekonominės sistemos veikėjai nerizikuoja (žemės
savininkas nuomoja turtą už sutartą kainą, o samdomas darbininkas dirba už sutartą atlygį).
Verslininkas turi būti gerai pasiruošęs prisiimti riziką. Jam nebūtina turėti nuosavą kapitalą, nes
reikiamą sumą gali pasiskolinti pinigų rinkoje iš bankininko (pagal veiklos pobūdį irgi priskiriamo
verslininkams). Apibendrindami galime teigti, kad Cantillon pirmasis terminui „verslininkas“
suteikė ekonominę reikšmę. Verslininkas atlieka prižiūrėtojo vaidmenį. Prisiimdamas riziką,
verslininkas siekia ekonominėje sistemoje įvesti pusiausvyrą. Rinkoje esantis „netikrumas“
(uncertainty) sąlygoja verslininkų klasės atsiradimą.
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Toliau analizuosime ekonomikos klasiko J.B Say (1767 – 1832) mintis. Šio mokslininko
išvystytoje teorijoje verslininkas ir gamyboje ir paskirstymo veiklose atlieka esminį koordinuojantį
vaidmenį.

Organizacijoje

užimdamas

pagrindinę

vietą,

verslininkas

yra

svarbiausias

koordinatorius. Say pirmasis iš klasikinių ekonomistų, akcentuoja verslininko atliekamą vadybinę
funkciją. Verslininkas savo veikloje sujungia tris gamybos veiksnius: darbą, žemę ir kapitalą. Pagal
Say, verslininko pajamos – tai jo atlyginimas už pramoninius sugebėjimus, talentus, veiklą, tvarkos
dvasią ir vadovavimą. Kadangi įvairiausių užduočių apjungimas reikalauja administracinių,
prižiūrėjimo, sprendimų priėmimų įgūdžių, sėkmingas verslininkas turi daug gebėjimų, patirties,
reikiamų žinių (Say, 1971). Atsižvelgiant į verslininkams keliamus reikalavimus, jų skaičius
ribotas.
Neo-klasikinės ekonomikos vienas iš esminių postulatų teigia, kad ekonomika gali būti
sumodeliuota kaip sistema, kurioje pasiekiama pusiausvyra. Tokiame modelyje visi individai
disponuoja tobula informacija, elgiasi racionaliai ir apskaičiuotai, taip pat jame neįvyksta jokių
staigių pokyčių. Taigi šiame modelyje verslininkams nėra reikalingos tokios savybės kaip
verslumas ar iniciatyvumas. Organizacijai vadovauja „pasyvūs skaičiuotojai“. Toks modelis skirtas
analizuoti aiškiai apibrėžtas problemas, kurių sprendimui nereikalingas verslininkas. Ankstyvieji
neo-klasikiniai ekonomistai, atstovaujami Marshall, Edgeworth ir Pigou, iki 1930–ųjų
verslininkystės teorijai skyrė nemažą dėmesį. A. Marshall (1930) atskiria tuos, kurie išvysto
naujus verslo metodus, ir tuos, kurie naudoja jau išbandytus metodus. Verslo vystymas reikalauja
daugiau nei tik prižiūrėjimo – prekybos ir techninių žinių, gebėjimo įvertinti galimybes,
lyderiavimo gabumų. Pelningos įmonės valdymas susideda iš dviejų svarbių elementų: naujų
metodų atradimo ir rizikos. Verslininkas firmoje vadovauja gamybai, prisiima riziką, koordinuoja
veiklą, ieško kaštų mažinimo galimybių. Verslininkiška pasiūla yra sąlygojama verslauti reikalingų
gebėjimų. Šio teoretiko nuomone, žmonių, pasiryžusių imtis verslo, bus tol, kol uždarbis,
gaunamas iš verslo, bus didesnis nei gaunamas kitose veiklose. Marshall‘o rinkos ekonomika
koncentruojasi ties verslininku. Verslininkas skatina gamybos ir paskirstymo procesus, koordinuoja
pasiūlą, paklausą rinkoje bei kapitalą ir darbą firmos viduje ir todėl užsiimti verslu reikia daug
gebėjimų.
Austrų ekonominės mokyklos atstovas J.Schumpeter (1883-1950) stipriai įtakojo
šiuolaikinės verslininkystės sampratos susiformavimą. Savo veikale “Ekonominio vystymosi
teorija” (1934) šis mokslininkas oponavo tuo meto dominuojančiai nuostatai, kad verslininkystė –
tai vadovavimas firmai, ir pasiūlė savo nuostatą, teigiančią, kad verslininkas yra firmos lyderis
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(kalbant modernia verslo vadybos terminologija) ir inovatorius, kuris veda pirmyn visą ekonominę
sistemą. Schumpeter į ekonominę verslininkystės teoriją įtraukė psichologijos mokslo teiginius ir
sąmoningai prieštaravo mintims, kad verslininkas yra verslo savininkas bei kad verslininkas vykdo
rizikingą veiklą. Pristatydamas savo teoriją, jis kritikavo pasaulį be verslininko. Nekintančiame,
statiniame pasaulyje, kasdien vyksta daugybė pasikartojančių veiklų. Kadangi nėra pokyčių, tai visi
sprendimai priimami remiantis ilgalaike patirtimi (Baumol, 1993). Verslininkas, siekdamas gauti
pelną, ieško galimybių. Inovatyvi verslininko veikla yra pagrindinė ekonominės sistemos pokyčių
ir tuo pačiu vystymosi priežastis. Schumpeter pasiūlo „kūrybiškos destrukcijos“ sampratą, kuria į
naujas verslininkiškos „dvasios“ firmas žiūri kaip į pusiausvyrą griaunantį fenomeną. Verslininko
vaidmuo yra panaudojant išradimus keisti ar reformuoti gamybos modelį arba naujų produktų
gamyboje naudoti neišbandytas technologines galimybes, o senus produktus gaminti nauju būdu.
Imtis šių naujovių yra sunku ir dėl aplinkos pasipriešinimo, ir nesuprantamų tradicinių užduočių. J.
Schumpeter verslininką suprato kaip tą, kuris įgyvendina naujas kombinacijas. Jis sujaukia esamą
status quo (pusiausvyrą) įgyvendindamas inovacijas, kurios gali įgauti įvairias formas. Pasak jo,
verslininkystė yra įvykstančių pokyčių priežastis, o verslininkystės esmė atsiskleidžia realizuojant
„naujų kombinacijų“ sukūrimo funkcijas. Skiriamos šios „naujos kombinacijos“:
1. Naujų produktų sukūrimas ir pateikimas į rinką ar naujos kokybės jiems suteikimas
2. Naujų gamybos ar veiklos būdų sukūrimas
3. Naujų rinkų, kuriose iki tol nebuvo šios šakos ar rūšies produktų, konkrečios šalies
įmonių atradimas, sukūrimas ar įsisavinimas, nepriklausomai nuo to, ar šios rinkos
iki tol egzistavo ar ne
4. Naujų aprūpinimo šaltinių ir kanalų įsisavinimas
5. Naujų biznio sričių įdiegimas, sukūrimas. Monopolistinės situacijos savame biznyje
sukūrimas ar atvirkščiai – jos panaikinimas
Verslininkas nebūtinai yra verslo savininkas. Atrasti naujas kombinacijas jis gali būdamas
įvairiose pozicijose. Galimybių paieškai nebūtinai reikia didelio kapitalo. Inovatyvumas „plaukimas prieš srovę“

dažniausiai kelia nepritarimą ar net priešpriešą. Pasak Schumpeter,

verslininko varomoji jėga yra ne gaunamo pelno suteikiama galia, bet verslo sėkmė, kurios vienas
pagrindinių rezultatų yra pelnas.
Apibendrindami Schumpeter nuostatas, galime teigti, kad šis mokslininkas verslininką mato
kaip novatorių ir lyderį. Skirtingai nuo anksčiau aptartų autorių, Schumpeter teigia, kad
verslininkas nėra nei vadybininkas nei verslo savininkas. Taip pat nesureikšmina verslininko
priimamos rizikos. Viena iš pagrindinių verslininko funkcijų – ekonomikos sistemą išvesti iš
pusiausvyros. Tokiu būdu ši sistema nuolatos vystosi pasiekdama vis aukštesnę būseną.
Verslininku asmuo laikomas tol, kol vykdo inovacinę veiklą.
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Kitas, verslininkystės sampratos raidą įtakojęs ekonomistas, yra F. Knight (1885-1972).
Apibendrindamas Cantillon teorijos mintis apie verslininkystę, šis teoretikas analizuoja
„prižiūrėtojo“ verslininko funkciją ir ją papildo. Taip pat jis pirmasis aiškina „rizikos“ ir
„netikrumo“ sampratų skirtingumą. Esminis visuomenės bruožas, kurioje veikia verslininkas, yra
neapibrėžtumas, todėl verslo sprendimai dažnai daromi nežinant visų galimybių. Sėkmingas verslas
daug priklauso nuo gebėjimų veikti esant netikrumo sąlygoms. Tam reikia tokių savybių kaip
pasitikėjimas savimi, gebėjimas įvertinti savo galimybes ir kompetencijas, bei azartiškumas.
Knight (1971) apibūdinamas verslininkas veikia netikrumo sąlygomis ir daro sprendimus už
kuriuos yra atsakingas. Jis atskiria pamatuojamą ir nepamatuojamą riziką. Neapibrėžtumo teorija
padeda atskirti ribą tarp valdytojo ir verslininko. Valdytojas tampa verslininku, kada jo priimami
sprendimai linksta į klaidą ir jis suvokia atsakomybę už sprendimų teisingumą.
Austrų ekonominės mokyklos atstovas I.Kirzner (1973) savo teorijoje verslininkams skiria
pagrindinį vaidmenį ekonominiuose procesuose. Austrų ekonominė mokykla skiriasi nuo neoklasikinės tuo, kad rinką suprato kaip esančią artimai pusiausvyrai būsenoje (angl. „close to
equilibrium“). Verslininkas siekia išnaudoti atsiradusias galimybes anksčiau, nei kiti jas pastebi.
Verslininko pagrindinės savybės - nuolatinis budrumas bei sugebėjimas mokytis iš klaidų.
Atpažindamas galimybę, verslininkas ją gali išnaudoti vykdydamas tokias veiklas kaip inovacija,
kūrimas ir keitimas. Taip pat Kirzner nurodo, kad verslininkiška veikla yra rizikinga.
Apibendrindami klasikinius ekonomistus galime teigti, kad Cantillon, Schumpeter ir Kirzner
verslininkui suteikia pagrindinį vaidmenį rinkos sugriovime arba pusiausvyros atstatyme. Cantillon
nuomone, verslininkas padeda nusistovėti pusiausvyros būsenai. O Schumpeter teorijoje
verslininkas suprantamas kaip nusistovėjusios pusiausvyros būsenos griovėjas. Kai tuo tarpu
Kirzner nuomone, verslininkas sistemoje siekia pusiausvyros būsenos, bet ji niekuomet nėra
pasiekiama. Apie verslininką kaip apie savininką, sprendimų priėmėją ir vadovą kalba Say,
Marschall ir Knight. Visų klasikinių ekonomistų darbuose naudojami įvairūs verslininko
apibrėžimai (žr. 1 lentelę). Klasikinių teoretikų svarstomuose verslininko ir verslininkystės
sampratose vyrauja trys pagrindinės temos:
¾ Rizikingas veikimas neapibrėžtumo sąlygomis.
¾ Inovatyvumas ir kūrybiškumas.
¾ Vadovavimo gebėjimai.
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1 lentelė
„Verslininko“ sampratos raida
Autorius
Richard
Cantillon
(apie 1730)

Vyraujanti tema
apibūdinant
verslininkystę ir
verslininką
Neapibrėžtumas ir rizika

Jean-Baptiste
Say
(apie 1810)

Bendrieji vadovavimo
gebėjimai

Alfred Marshall
(apie 1890)

Bendrieji vadovavimo
gebėjimai

Joseph
Schumpeter
(apie 1910)

Kūrybiškumas ir inovacija

Frank
Knight
(apie 1920)

Veikimas neapibrėžtumo
sąlygomis

Israel Kirzner
(apie 1975)

Kuriantis verslininkas

Pagrindiniai teiginiai, apibūdinantys
verslininką
• Verslininkas turi derinti savo veiklą
atsižvelgiant paklausą.
• Verslininkui suteikiamas prižiūrėtojo vaidmuo,
nes jis siekia pusiausvyros tarp pasiūlos ir
paklausos.
• Verslininkas apibrėžiamas kaip dirbantis savo
paties įmonėje ir prisiimantis galimą riziką.
• Verslininkas atlieka koordinatoriaus funkciją:
apjungia tris gamybos veiksnius: žemę, darbą ir
kapitalą.
• Verslininkas tas, kuris skatina gamybos ir
paskirstymo procesus, koordinuoja pasiūlą ir
paklausą rinkoje bei kapitalą ir darbą firmos
viduje.
• Verslininkas tas, kuris pastoviai ieško naujų
kombinacijų ir jas įgyvendina sugriaudamas
pusiausvyros būsenas.
• Verslininkas yra pagrindinis socialinioekonominio gyvenimo veiksnys.
• Verslininkas yra novatorius ir lyderis.
• Asmuo veikiantis neapibrėžtumo būsenoje.

• Verslininkas asmuo - atpažįstantis galimybes
rinkoje ir veikiantis neapibrėžtumo sąlygomis.

Verslininkui reikalingi gebėjimai
Gebėjimas veikti rizikos sąlygomis.

Norint būti sėkmingu verslininku reikia nemažai
vadovavimo gebėjimų ( administracinių, prižiūrėjimo,
sprendimų priėmimų).
Gebėjimai ir kompetencijos būdingos verslininkui yra
nors ir papildantys vienas kitą, bet kitokie nei gebėjimai
ir kompetencijos, kurių reikia vadovui.
Gebėjimai reikalingi ieškoti galimybių ir įgyvendinti
inovacijas.

Gebėjimai reikalingi veikti neapibrėžtumo sąlygomis
(pasitikėjimas savimi, gebėjimas įvertinti savo galimybes
ir kompetencijas, bei azartiškumas) ir gebėjimai,
reikalingi atlikti pagrindines vadovavimo veiklas.
Jautrumas aplinkai ir kūrybiškumas siekiant pastebėti
galimybes.
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Toliau pateiksiu įvairių autorių pateikiamas skirtingas „verslininko“ ir „verslininkystės“
sampratas chronologine seka.
¾ Harwood (1982) teigia, kad verslininkas yra tas, kuris imasi iniciatyvos, įgyja autonomiją
organizacijoje ir išteklių valdyme, prisiima riziką ir galimą pelną bei ieško inovacijų
dažniau nei paprastai.
¾ Meredith (1982) verslininką supranta kaip asmenį, turintį gebėjimą pastebėti ir įvertinti
verslo galimybę, sutelkti tam reikalingus išteklius ir inicijuoti atitinkamus veiksmus,
siekiant užsitikrinti sėkmę. Taigi verslininkas imasi iniciatyvos, įgyja autonomiją ir
elgiasi inovatyviai, prisiimdamas galimą riziką.
¾ Baumol (1987) verslininką apibūdina kaip veiksnį, apjungiantį 3 esminius neo-klasikinių
ekonomistų pripažįstamus ekonominius faktorius: žaliavas, darbą ir kapitalą. Šio tyrėjo
nuomone pagrindinis verslininko vaidmuo yra: atrasti naujas veiksnių kombinacijas
(inovatyvumas), turimus išteklius organizuoti efektingai ir pelningai (naujų organizacijų
kūrimas) ir kurti gerovę ir pridėtinę vertę (naujų darbo vietų kūrimas).
¾ Pasak Hebert ir Link (1988) verslininkas yra tas, kuris specializuojasi prisiimdamas
atsakomybę ir priimdamas sprendimus, įtakojančius turto bei turimų išteklių
panaudojimą.
¾ Gana išsamų verslininkystės apibrėžimą pateikė R. Hisrich (1992). Pasak jo - tai naujos
vertės kūrimo procesas, kuriam verslininkas skiria reikalingą laiką bei pastangas,
prisiimdamas galimą finansinę, psichologinę ar socialinę riziką, ir už tai gauna piniginę
naudą ir asmeninį pasitenkinimą. Kitaip tariant, jis žino, kokios asmeninės naudos jis nori,
skiria tam savo laiką ir pastangas ir yra laisvas, rinkdamasis veiklos kelius ir būdus.
¾ Timmons (1989) verslininkystę apibrėžia kaip sugebėjimą sukurti kažką iš nieko. Tai
greičiau “inicijavimas”, “darymas”, “pasiekimas”, “statymas” nei tik “stebėjimas”,
“analizavimas” ir “aprašymas”. Tai galimybės matymas ten, kur kiti mato tik chaosą,
prieštaravimus ir sumaištį.
¾ Sahlman ir Stevenson (1991) atskiria verslininkus nuo vadybininkų teigdami, kad
verslininkystė yra valdymo būdas, kuris apima galimybių paiešką, neatsižvelgiant į šiuo
metu disponuojamus išteklius. Verslininkai atpažįsta galimybes, surenka reikalingus
išteklius, ir įgyvendina veiksmų planą.
¾ Taip pat svarbus Drucker (1997) teiginys, kad verslininkas – tai žmogus, orientuotas į
galimybių panaudojimą. Tuo jis iš esmės skiriasi nuo vadybininko.
¾ Wickham (1998) verslininkystę apibrėžia kaip vizijos sukūrimą ir valdymą bei jos
perdavimą kitiems žmonėms. Tai lyderystės prisiėmimas, žmonių motyvavimas ir jų
paruošimas priimti pokyčius.
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¾ Pasak Audretsch (2002) verslininkai yra pokyčio ir augimo agentai rinkos ekonomikoje ir
jie gali paspartinti inovatyvių idėjų generavimą, skleidimą ir pritaikymą. Verslininkai ne
tik ieško ir identifikuoja ekonomiškai potencialiai pelningas galimybes, bet ir nori
prisiimti riziką, kad įsitikintų ar jų spėjimai yra teisingi.
Apibendrinant galime teigti, kad sampratų gausa rodo verslininkystės reiškinio sudėtingumą
ir kompleksiškumą. Toliau disertaciniame darbe remsiuosi Hisrich pateikta verslininkystės
samprata, kuri šį reiškinį apibūdina kaip procesą: verslininkystė - tai naujos vertės kūrimo procesas,
kuriam verslininkas skiria reikalingą laiką bei pastangas, prisiimdamas galimą finansinę,
psichologinę ar socialinę riziką, ir už tai gauna piniginę naudą ir asmeninį pasitenkinimą. Kaip
teigia Hebert ir Link (1988) “verslininko” samprata ir verslininkystės vaidmuo teorijose
pristatomas gana skirtingai. Ekonomistai, tyrinėjantys verslininkystės reiškinį, rėmėsi tam tikromis
filosofinėmis nuostatomis ir pasaulėžiūra, kurios įtakojo verslininkystės ir verslininko sampratas.
Burrell ir Morgan (1979) išskiria keturias galimas nuostatas.
¾ Ontologinės nuostatos – aiškina tikrovės prigimtį bei kaip tikrovė yra atspindėta
žmogaus sąmonėje. (Ontologija – filosofijos šaka, nagrinėjanti būties prigimtį).
¾ Epistemologinės nuostatos - aiškina kaip žmonės supranta ir “paverčia sąvokomis”
supantį pasaulį. Nagrinėja kaip žmogus pažįsta pasaulį, kaip sukonstruojamas ir
perduodamas pažinimas. (Epistemologija yra filosofijos atšaka, kuri tyrinėja žinių
bei pažinimo kilmę).
¾ Žmogaus prigimties nuostatos - nagrinėja asmens veiklą ir elgesį, bei kelia klausimą
apie žmogaus ir aplinkos tarpusavio įtakos santykį.
¾ Visuomenės prigimties nuostatos - nagrinėja kaip veikia visuomenė. Pagrindinis
dėmesys skiriamas tvarkos sociologijai, teigiančiai, kad kiekviena visuomenė yra
reliatyviai stabili (priešingai konflikto sociologijai, kuri teigia, kad visuomenės
struktūroje iš anksto slypi užprogramuotas giluminis konfliktas).
Pittaway (2000), remiantis Burrell ir Morgan pristatytomis nuostatomis, pateikia nuodugnią
istorinę ekonominės literatūros apžvalgą ir jos indėlį į verslininkystės studijas (žr. 2 lentelę).

25

2 lentelė
Filosofinės prielaidos ekonominių teorijų nuostatose į verslininkiškumą
Ontologinės
nuostatos
(Tikrovės
prigimtis)

Epistemologinės
nuostatos
(Kaip supranta
pasaulį)

Žmogaus
prigimties
nuostatos
(žmogaus
santykis su
aplinka)

Visuomenės
prigimties
nuostatos
(kaip veikia
visuomenę)

Neo-klasikinė
ekonomikos
mokykla

Realybė kaip
konkreti
struktūra

Konstruoti
pozityvistinį
socialinį mokslą

Žmogus kaip
reaguojantis,
atsakantis

Socialinė
tvarka

Funkcionalistinė

Anglų klasikinės
teorijos

Realybė kaip
konkreti
struktūra

Konstruoti
pozityvistinį
socialinį mokslą

Žmogus kaip
reaguojantis,
atsakantis

Visuomenė
kaip organinė
sistema

Funkcionalistinė

Prancūzų
klasikinės teorijos

Realybė kaip
konkretus
procesas

Konstruoti
pozityvistinį
socialinį mokslą

Žmogus kaip
reaguojantis,
atsakantis

Visuomenė
kaip organinė
sistema

Funkcionalistinė

Transakcinių kaštų
ekonomika

Realybė kaip
konkretus
procesas

Konstruoti
pozityvistinį
socialinį mokslą

Žmogus kaip
prisitaikantis

Visuomenė
kaip organinė
sistema

Funkcionalistinė

Informacija
paremta
transakcinių kaštų
ekonomika

Realybė kaip
kontekstualus
informacijos
laukas

Tyrinėti sistemas,
procesus, pokyčius

Žmogus kaip
informacijos
apdorotojas

Visuomenė
kaip organinė
sistema

Funkcionalistinė

Apskaičiuojamo
neapibrėžtumo
mokykla

Realybė kaip
konkretus
procesas

Konstruoti
pozityvistinį
socialinį mokslą

Žmogus kaip
reaguojantis,
atsakantis

Visuomenė
kaip organinė
sistema

Funkcionalistinė

Neapibrėžtumo
mokykla

Realybė kaip
konkretus
procesas

Tyrinėti sistemas,
procesus, pokyčius

Žmogus kaip
prisitaikantis

Visuomenė
kaip organinė
sistema

Funkcionalistinė

Austriškoji ir neoaustriškoji
mokykla

Realybė kaip
konkretus
procesas

Tyrinėti sistemas,
procesus, pokyčius

Žmogus kaip
prisitaikantis

Visuomenė
kaip
morfogeninė
sistema

Funkcionalistinė

Schumpeter
nuostatos ir
Harvardo istorinė
mokykla

Realybė kaip
kontekstualus
informacijos
laukas

Nubrėžti kontekstą

Žmogus kaip
veikėjas,
aktorius

Visuomenė
patirianti
transformacijas

Funkcionalistinė
su kai kuriais
interpretavimo
ir radikalaus
struktūrizmo
elementais

Ekonominė
teorija

Vyraujanti
paradigma

Šaltinis: Pittaway (2000).

Apibendrindami skirtingų ekonominių mokyklų teiginiuose vyraujančias nuostatas, galime
išskirti jų panašumus ir skirtumus. Dėl teoretikų noro paaiškinti „verslininkystės“ vaidmenį ir
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poveikį

ekonominėms

sistemoms,

dauguma

ekonomikos

mokslo

krypčių

remiasi

funkcionalistinėmis nuostatomis. Bandydami paaiškinti ekonominėms sistemoms daromą
verslininkystės įtaką, teoretikai ją aiškino kaip universalų, plačiai paplitusį, socialines sistemas
įtakojantį fenomeną. Ogbor (2000) nurodo, kad tarp teoretikų nuostata, kad verslininkystė vystoma
dėka asmens pastangų, nėra paplitusi. Didžioji dalis verslininkystės reiškinį analizuojančių
ekonominių teorijų remiamasi įvairiomis determinizmo formomis. Kaip teigia Barreto (1989),
verslininkas kraštutiniame determinizme buvo paverstas į sąlyginai bejėgį nominalų vadovą.
Schumpeter aprašydamas „kūrybiškos destrukcijos“ sampratą, grįžo prie psichologinio
determinizmo, kuris teigia, kad bet kokie su žmogumi (charakteris, mąstymo stilius) susiję
reiškiniai įtakoja verslininko apibūdinimą.
Analizuodami verslininkystės tyrimų raidą, galime teoretikus sugrupuoti pagal jų nurodomą
ekonominės sistemos santykį su pusiausvyra. Kaip teigia Binks ir Vale (1990) ar Pittaway (2000),
teoretikai gali priklausyti vienai iš šių trijų grupių (žr. 3 lentelę):
¾ Pusiausvyros teoretikai (angl. „equilibrium“).
¾ Neapibrėžtumo teoretikai (angl. „disequilibrium“).
¾ Revoliuciniai - pusiausvyros teoretikai (angl. „revolution-equilibrium“).
3 lentelė
Teoretikų teiginių palyginimas
Teoretikų grupė
Pusiausvyros
Say, 1971, Marshaall, 1930

Pagrindinės nuostatos
Vyrauja mechanistinis pasaulio
modelis, paremtas tobula
informacija.

Požiūris į verslininką
Ribota verslininkiško elgesio
galimybė ir paneigiama
verslininkiškumo funkciją.

Žmogaus veiksmai ir sprendimai
yra daromi pagal tam tikras
racionalias taisykles.

Neapibrėžtumo
Mises, 1949, Kirzner, 1973,
Knight, 1971, Cantillon, 1931

Mokslininkai pripažino
socialinėse sistemose
egzistuojantį neapibrėžtumą.
Žmonės turi pasirinkimo ir
pokyčių galimybę, tačiau
gebėjimas pasirinkti yra
kontroliuojamas aplinkos
konteksto.

Revoliuciniai - pusiausvyros Ekonomika ir socialinės sistemos
patiria radikalius pokyčius.

Schumpeter, 1934

Verslininkas veikia neapibrėžtumo
sąlygomis.

Pagrindinis „verslininko“ vaidmuo
reiškiasi inovacijų taikymu ar
„naujų kombinacijų“ kūrimu.
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Toliau pristatysime kiekvienos iš šių grupių esmines nuostatas ir teiginius. Pusiausvyros
teoretikų grupei priskiriami šie klasikiniai ir neo-klasikiniai autoriai: Say, 1971, Marshaall, 1930.
Šie mokslininkai, aprašydami pagrindines ekonomines sistemas paaiškinančias taisykles, rėmėsi
modeliais, kurie buvo sukonstruoti vadovaujantis mechanistinės prigimties nuostatomis. Taip pat
minėti autoriai teigė, kad egzistuoja pagrindiniai visuomenę paaiškinantys dėsniai. Akivaizdu, kad
tokiose nuostatose individuali, pagrindiniais dėsniais paaiškinama žmogaus elgsena nėra tiek
svarbi. Ekonominių sistemų viduje vykstantys pokyčiai šiai teoretikų grupei priskiriamų autorių
modeliuojami, remiantis stabiliomis pusiausvyros būsenomis. Teigiama, kad žmogaus veiksmai ir
sprendimai yra daromi pagal tam tikras racionalias taisykles (pvz.“visada siekia pelno“), kuriomis
remiasi bendroji pusiausvyros teorija (Walsh, 1970). Racionalaus pasirinkimo ir tobulos
informacijos prielaidos sąlygojo pusiausvyros teoretikų grupės mokslininkų šiuos teiginius: „viskas
yra iš anksto žinoma“ arba „deterministiškai“ (šia sąvoka nusakoma galimybė įvykį nuspėti pagal
jo esmines priežastis) arba „tikimybiškai“ (šia sąvoka nusakoma galimybė, turint reikiamą
informaciją, nuspėti įvykio tikimybę). Remiantis šiomis nuostatomis firma nėra susieta su tokiais
veiksniais, kaip asmens motyvacija ar klaidos galimybė. Mechanistiniame pasaulio modelyje nėra
vietos sprendimus darantiems individams ar jų grupėms, nėra vietos netobulai informacijai,
netikrumo sąlygoms ar nežinomiems, nenumatytų aplinkybių lemiamiems ateities įvykiams.
Šie pusiausvyros teoretikų teiginiai sulaukė daug kritikos iš Kirzner (1980), Barreto (1989),
Harper (1996), Pittaway (2000). Šie autoriai kritikavo pusiausvyros teoretikų mintis, kuriose yra
ignoruojama žmogaus elgsena bei labai akcentuojamas mechanistinis pasaulio modelis. Jų teigimu,
sistema, besiremianti racionalaus pasirinkimo samprata ir tobulos informacijos aksiomomis, riboja
verslininkiško elgesio galimybes ir paneigia verslininkiškumo funkciją. Toks požiūris paaiškina,
kodėl šiose teorijose į verslininkiškumo sąvoką nekreipiamas dėmesys. Kritikai daro išvadą, kad
pusiausvyros teorijos teoretikai naudoja per daug deterministinį, realistinį (filosofinė nuostata,
teigianti , kad visuomenės „realybė“ egzistuoja realiu, apčiuopiamu būdu ir kad jos esminės
taisyklės gali būti atpažintos), pozityvistinį (epistemologinis požiūris teigiantis, kad žinios,
pažinimas, žinojimas gali būti abstrahuotas, išmatuotas ir suprastas matematinių metodų pagalba),
mechanistinį - tvarkingą socialinių mokslų bei socialinio pasaulio vaizdą ir kad tai sukelia
sunkumus bandant sukurti „verslininkystės“ koncepciją.
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Neapibrėžtumo teoretikai, prie kurių galėtume priskirti Knight (1971) ir Cantillon (1931)
bei austrų ir neo-austrų ekonominių mokyklų atstovus (Mises, 1949; Kirzner, 1973), nebandė
konstruoti bendraisiais principais paremtų ekonominių sistemų pusiausvyros modelių. Jie ieškojo
paaiškinimų, kurie remiasi patirties stebėjimu. Šių mokslininkų modeliai, grindžiami pusiausvyros
nebuvimu, teigia apie ekonominėse sistemose egzistuojančias pelno galimybes, kurias gali
išnaudoti esanti nelygybė tarp pasiūlos ir paklausos bei „verslininkiški“ veiksmai. Knight (1971)
teigia, kad „pasaulis kuriame gyvename yra pokyčių ir netikrumo pasaulis. Mes gyvename nedaug
žinodami apie ateitį, o gyvenimo problemos kyla iš mūsų menkai pažįstamų įvykių“. Mokslininkas
šias mintis pritaikė verslui. Neapibrėžtumo teoretikai rėmėsi dviem pagrindinėmis nuostatomis,
kurios šią kryptį stipriai atskyrė skyrė nuo pusiausvyros teoretikų. Naudodami kompleksinį požiūrį
į žmogaus veiksmus, mokslininkai pripažino socialinėse sistemose egzistuojantį neapibrėžtumą. Jo
pripažinimas leido susidaryti sudėtingesnį pasaulio vaizdą. Žmonės turi pasirinkimo ir pokyčių
galimybę, tačiau gebėjimas pasirinkti yra kontroliuojamas aplinkos konteksto. Neapibrėžtumo
teoretikai didesnį vaidmenį teikia žmogaus veiklai. Visuomenės prigimtis taip pat suprantama kaip
labiau nestabili ir atvira nenuspėjamiems pokyčiams. Neapibrėžtumo teoretikai verslininkiškumo
elementą siūlo nagrinėti kartu su individualaus žmogaus veiksmais, nes ateities netikrumas jau yra
užprogramuotas pačioje veiksmo sampratoje. Tai, kad žmogus veikia ir kad ateitis yra neapibrėžta
jokiu būdu nėra du nepriklausomi reiškiniai, tai tik du skirtingi būdai kuriantys tą patį reiškinį.
Neapibrėžtumas ir nenuspėjamumas ekonominėse sistemose tampa vyraujantis veiksnys.
Revoliuciniai – pusiausvyros teoretikai (Schumpeter, 1934) daro prielaidą, kad ekonomika
ir socialinės sistemos patiria radikalius pokyčius. Schumpeter žmogaus veiksmų sampratą vysto
toliau teigdamas apie verslininkiškumo funkcijos susietumą su savininkiškumu ir išteklių valdymu.
Taip pat šis mokslininkas nurodo, kad pagrindinis „verslininko“ vaidmuo reiškiasi inovacijų
taikymu ar „naujų kombinacijų“ kūrimu. Statinėje sistemoje individas paprastai įpranta prie savo
gebėjimų ir patirčių. Dinaminėje sistemoje individas turi įprasti prie netikrumo ir sąveikauti su juo.
Verslo valdymas netikrumo ar „žinojimo“ sąlygomis labai skiriasi.
Apibendrindami galime teigti, kad ekonominės teorijos istorijos analizė rodo, kad
verslininkas būdavo „išstumiamas“ iš ekonomikos kada ji bandydavo pamėgdžioti, kopijuoti
fizikinius mokslus bei matematinius metodus. Aišku, kad matematika ekonomikos mokslui suteikė
didesnio tikslumo ir didino prognozių galią. Tačiau matematikos įdiegimas panaikino realų
kompleksišką pasaulį apibūdinančią sumaištį. Tokiu būdu ekonomika tapo lengviau apdorojama,
suprantama, visa tai paspartino teorijų vystymo pažangą. Bet tuo pačiu iš mokslinių teorijų buvo
išstumtas vienas iš fundamentinių ekonomikos gyvenimo veiksnių – verslininkas.
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Kai kurie mokslininkai neapsiribojo vien sąvokų analize ir žengė dar vieną žingsnį – pabandė
paaiškinti, kodėl tam tikrais ekonomikos teorijų vystymosi etapais verslininkas buvo juose
nenagrinėjamas (“iškrisdavo” iš ekonominių sistemų) arba jam būdavo suteikiamas tik pasyvaus
statisto vaidmuo. Kaip pavyzdį pateisime Barreto (1989) verslininko “išnykimo” iš neo-klasikinės
ekonomikos paaiškinimą. Jo nuomone, tai įtakojo firmų teorijos svarbos padidėjimas ir
mechanistinėse nuostatose naudojamų teiginių paplitimo. Šiose nuostatose organizacinės sistemos
traktuojamos tarsi jos būtų mašinos. Panašią mintį išdėstė ir Kirchhoff (1991), teigdamas, kad šių
aksiomų dėka yra sumenkinamas individualus asmens elgesys. Laikantis tokio požiūrio, pirkėjai ir
pardavėjai tampa ne „sprendimų priėmėjais“, tik nustatytų taisyklių besilaikančiais objektais, kurie
atlieka savo kasdieninę pirkimo - pardavimo funkciją. Tokioje sistemoje verslininkiškumas negali
egzistuoti, nes jis reikalauja „taisykles laužančio“ elgesio.
Nežiūrint ankstyvųjų ekonominių teorijų svaraus indėlio į verslininkiškumo suvokimą,
makroekonominėje ir firmos teorijose vykstantis tikslingo elgesio sampratos nykimas vedė prie
nepalankaus konteksto verslininkiškumui. Visos ekonominės teorijos, nors ir skirtingai aiškina
sistemas, kuriose veikia verslininkas, prisideda prie verslininkystės reiškinio supratimo.
Verslininko asmenybės bruožai
Viena iš labiausiai verslininkystės tyrimuose nagrinėjamų temų yra verslininko asmenybė.
Analizuodami verslininko sampratą, autoriai tyrinėjo skirtingus aspektus. Galima būtų paminėti
Carland, Hoy ir Boulton (1984) tyrimus (analizuojančius verslininko asmenybę ir jo ankstyvąją
patirtį), Lumpkin ir Dess (1996), bei Gartner, Bhat ir Starr (1999), aptarusius įvairius verslininko
elgsenos aspektus. Manimala (1992), Baron (1998), Palich ir Bagby (1995) nagrinėjo veiksnius,
sąlygojančius verslininko sprendimo priėmimą. Tyrėjai, atsižvelgdami į verslininkišką patirtį, daug
dėmesio skyrė įvairių verslininkų tipų išskyrimui ir analizei (Delmar, 2000; Davidsson ir Wiklund,
2001; Westhead ir Wright, 2000). Kilus susidomėjimui verslo komandomis, Kamm ir Shuman
(1990) nagrinėjo verslininką kaip tokios komandos narį ir savo tyrimai pagrindė teiginį, nurodantį,
kad net pusę tyrinėtų verslo įmonių įkūrė verslo komandos.
Nors ir nėra vieno universalaus verslininko apibrėžimo, visgi nemažai autorių sutaria, kad
verslininkai turi tam tikras panašias savybes ir elgsenos būdus. Skirtingi autoriai nurodo tiek
skirtingas verslininko savybes, tiek šių savybių skaičių. Kaip pavyzdį galime pateikti, kad Gibb
išskiria (1990) dvylika, Timmons (1989) išskiria devyniolika, o Hornaday (1982) net
keturiasdešimt verslininkams būdingų savybių.
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Herbert ir Link (1988), apžvelgdami ir apibendrindami skirtingų mokyklų požiūrį į
verslininką, pateikia šias pagrindines jam būdingas savybes:
¾ prisiimantis su neapibrėžtumu susijusią riziką;
¾ apsirūpinęs finansiniu kapitalu;
¾ novatorius;
¾ sprendimų priėmėjas;
¾ lyderis;
¾ vadovas arba prižiūrėtojas;
¾ organizatorius ir koordinatorius;
¾ įmonės savininkas;
¾ darbdavys;
¾ kontraktorius;
¾ išteklių paskirstytojas.
Siekdami apibendrinti mokslininkų diskusiją dėl verslininkui būdingų savybių skaičiaus,
galime remtis Lessem (1986) teiginiu kad nėra verslininko, kuris vienodu laipsniu disponuotų
visomis verslininkiškomis savybėmis (žr. 4 lentelę).
4 lentelė
Verslininko tipas

Verslininkų tipai
Vyraujantis asmenybės
tipas

Inovatorius

Vaizduotė

Naujo kūrėjas

Intuicija

Lyderis

Autoritetas

Naujasis antrepreneris

Valia

Įkvėpėjas

Socialumas

Nuotykių ieškotojas

Veržlumas

Pokyčių agentas

Lankstumas

Būdingos savybės, požymiai
Originalumas
Įkvėpėjas
Transformuojantis
Evoliucingumas
Vystymasis
Apjungiantis
Vadovavimas
Atsakomybė
Struktūrizavimas
Kontrolė
Pasiekimas
Galimybė
Polinkis rizikuoti
Galia
Neformalumas
Pasidalintos vertybės
Bendruomeniškumas
Veiklumas
Darbštumas
Aktyvumas
Gebantis prisitaikyti
Supratingumas
Smalsumas / noras pažinti

Šaltinis: Lessem (1986).
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Jo nuomone yra 7 galimi verslininkų tipai

Kiekvienam iš jų yra būdingas skirtingas

asmenybės tipas, savybių rinkinys bei elgsenos būdu. Šis R. Lessem apibendrinimas yra labai
svarbus, nes atkreipia dėmesį į verslininkui būdingus bruožus ir paneigia per daug supaprastintą
požiūrį, kad yra tik vienas verslininko tipas.
Reikėtų atskirti verslininko ir vadybininko funkcijas. Principinis verslininko ir vadybininko
strateginės orientacijos skirtumas yra nevienoda jų galimybių panaudojimo nuostata, atsižvelgiant į
esamus išteklius. Verslininkas, matydamas galimybę, į turimus išteklius kreipia antraeilį dėmesį, o
vadybininkas pirmiausiai žiūri, ar pakaks išteklių. Verslininkas aktyviai ieško trūkstamų išteklių,
tikėdamasis, kad gautasis pelnas kompensuos jo riziką. Šių išteklių radimą jis vertina kaip vieną iš
savo veiklos vadybinių funkcijų. Apibendrinant galime teigti, kad verslininko viena pagrindinių
savybių kūrybiškas ir iniciatyvus prisitaikymas prie aplinkos ypatumų, orientacija į galimybių
paiešką, greitą jų panaudojimą ir rizikos valdymą, investuojant firmos kapitalą taip, kad jis būtų
likvidus ir lengvai naudojamas kitiems projektams. Vadybininkas taip pat gali norėti būti aktyvus
realizuojant įvairias galimybes, yra suvaržytas įvairių socialinių kontraktų galimą suvaržymą: dėl
personalo, įrengimų, kitų resursų naudojimo, priklauso nuo nustatytų organizacijos sėkmės kriterijų
ir formalių veiklos planų vykdymo. Šie planai ir kriterijai dažniausiai susiję su kitų organizacijos
posistemių ar biznio vienetų planais, strategijomis. Daugeliui vadybininkų sunkiau disponuoti
ištekliais, todėl yra sunkiau įgyvendinti naujus veiksmus ir ketinimus.
Verslininkui būdingų savybių rinkinys dažniausiai vadinamas terminu „verslumas“.
Mokslinėje literatūroje randama įvairių šio termino sampratų. Vieni autoriai teigia, kad verslumas –
tai iniciatyva (Markevičius, 2001), kiti verslumą apibūdina kaip kokybinę, sudėtingą,
verslininkystės gyvavimą lemiančią savybę, kuri yra būdinga asmenims, pasižymintiems
aktyvumu, iniciatyva, tvirta vidine motyvacija bei polinkiu į naujoves (Juozaitienė, 2003). Lydeka
(1996) verslumu įvardina įgimtas ir įgytas žmogaus savybes, leidžiančias jam novatoriškai mąstyti
ir aktyviai bei rizikingai veikti. Turner (2005) teigia, kad verslumas – tai savanoriškas bendras
darbas, rizikavimas, kūrimas, įgyvendinimas, gebėjimas iškelti ir sėkmingai diegti novatoriškas
idėjas, kuriomis siekiama kuo plačiau panaudoti galimybes neapsiribojant esamais moduliais,
struktūra ir ištekliais. Kaufmann ir Dant (1998) dominuojančias verslumo sąvokas suskirstė į tris
grupes:
Pirmoji sampratų grupė nagrinėja verslininkui būdingus charakterio bruožus ar savybes,
apimančias gebėjimą rizikuoti, lyderystę, motyvaciją, gebėjimą spręsti problemas, kūrybingumą,
gebėjimą priimti sprendimus ir kt.
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Antroji grupė apibrėžimų yra nukreipti į verslininko veiklą. Jie apjungia įsijungimą į naujas
rinkas, rinkos deficito įveikimą, naujų vadovavimo struktūrų kūrimą ir reorganizavimą, tiekimo
šaltinių ir rinkos vietų paiešką, į pelną orientuoto verslo inicijavimą, palaikymą ir vystymą,
poreikių tenkinimą ir organizacijos valdymo kontrolę.
Trečioji sampratų grupė nagrinėja verslininkystės procesą ir jo rezultatus (naujų gaminių
įdiegimą, naujų įmonių kūrimą). Strazdienė (2006) verslininkui reikalingus gebėjimus skirsto į:
¾ techninius gebėjimus, kurie apima rašytinę ir žodinę komunikaciją, techninius
vadovavimo ir organizavimo gebėjimus;
¾ verslo vadybos gebėjimus, kurie apima planavimą, sprendimų priėmimą, marketingo
ir finansų žinias;
¾ asmeninius verslumo gebėjimus, kurie apima vidinę kontrolę, inovacijas, rizikos
valdymą.
Taip pat prie verslininkams būdingų bruožų buvo priskirti: polinkis į riziką, polinkis valdyti,
kontroliuoti (Brockhaus, 1986), pasiekimų, laimėjimų poreikis (McClelland, 1961; Begley, Boyd,
1987; Delmar, 1996), autonomijos troškimas (Collins, Moore, 1964). Tyrinėdami verslininko
asmenybę šie mokslininkai diskutuoja dėl atskirų asmeninių savybių svarbos. Kiti teoretikai (Chell,
1991; Gartner, 1987); Lumpkin, Dess, 1996; Delmar, 2002) kritikuoja verslininkų bruožų tyrimus,
teigdami, kad kintamieji, kuriais apibrėžiamas verslininkas ir jo aplinka, yra statinės prigimties, o
aplinka kinta nuolatos. Tokiu būdu elgseną paaiškinti vien tik savybių ar bruožų dėka yra sunku.
Šie mokslininkai siūlo vietoje verslininko asmenybės didesnį dėmesį tyrimuose skirti verslininko
elgsenos aspektams. Kiti tyrėjai (Baron, 1998; Manimala, 1992; Palich, Bagby, 1995) analizavo
verslininkų sprendimų priėmimo procesą.
Šiuo metu vykdomų verslininko tyrimų laukas išsiplėtė nuo asmenybės bruožų tyrinėjimo iki
integruotų verslininko, jo ketinimų, gebėjimų ir situacijos savybių tyrimų (Delmar, 2000). Tokiu
būdu atsižvelgiama tiek į verslininko psichologines charakteristikas, tiek į nuo situacijos
priklausomus kintamuosius bei asmeninę patirtį.
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1.2. VERSLININKYSTĖS PROCESAS IR JĮ SĄLYGOJANTYS VEIKSNIAI

Verslininkystę tyrinėjantys mokslininkai akcentuoja šio reiškinio dinamiškumą ir nuolatinį
kitimą. Todėl labai dažnai yra naudojama “verslininkystės proceso” sąvoka. Šiame skyriuje
aptarsime minėtą sampratą bei įvardinsime pagrindinius verslininkystę įtakojančius veiksnius.
Verslininko pasirinkimas steigti naują įmonę yra sudėtingo sprendimų generavimo proceso
rezultatas, apimantis savianalizę, savo galimybių ir norų įvertinimą keisti dabartinį gyvenimą į
naują, nepažintą ir rizikingą, verslo galimybių ir perspektyvą pasvėrimą, pasekmių verslui
nepasisekus numatymą. Pasak Bygrave (1991), verslininkystės procesas yra reiškinys, apimantis
visas veiklas, susijusias su galimybės atpažinimu ir organizacijos įkūrimu, siekiant jas (galimybes)
įgyvendinti. Verslo kūrimo žingsnis reikalauja iš verslininko ne tik gerai pažinti save, bet ir iš
anksto numatyti verslo kūrimo proceso etapus, jų įgyvendinimo strategiją bei įveikti daugybę
biurokratinių reikalavimų. Kai kurie tyrėjai pirmąjį žingsnį verslininkystės procese įvardina kaip
galimybės atpažinimą (Shane, Venkataraman, 2000; Kirzner, 1973; Christensen, Madsen, Peterson,
1994). Siekiant apjungti verslo galimybę ir turimus gebėjimas, reikia turėti tam tikrų įgūdžių ir
žinių. Kirzner (1973) teigia, kad verslininkas identifikuoja galimybes būdamas “jautrus” išorės
veiksniams. Tai įtakoja turima patirtis versle. Tokia patirtis, pasak McGraw (1999), padeda
apjungti tarpusavyje nesusietus informacijos fragmentus.
Tyrinėdami verslininkystės procesą, Low ir MacMillan (1988) nurodo, kad jį stipriai įtakoja
bendradarbiavimo tinklai. Kita grupė tyrėjų kliūtis (Floyd, Wooldridge, 1999; Johannisson ir kiti,
1994; Ucbasaran, Westhead, Wright, 2001) įrodė, kad įsijungimas į tinklus (individualiame ar
organizacijos lygmenyje) padeda verslininkams geriau pažinti egzistuojančias galimybes ir prieiti
prie reikiamų išteklių bei įveikti galimas verslo kliūtis. Po galimybės identifikavimo ir reikiamos
informacijos gavimo prasideda kitas verslininkystės proceso etapas. Jo metu siekiama gauti
reikiamų išteklių arba efektyviai valdyti turimus, kad būtų galima įgyvendinti verslo aplinkoje
pastebėtą galimybę.
Gana išsamų paaiškinimą, kas sudaro verslininkystės procesą, pateikia Morrison (2006). Jis
nurodo, kad verslininkystės proceso pradžią įtakoja šie tarpusavyje sąveikaujantys veiksniai:
verslininkas ir

verslininkystės kultūra (žr. 2 pav.). Verslo įmonės įkūrimas yra vienas iš

verslininkystės raiškos būdų. Verslininkystės skatinimas sąlygoja smulkaus verslo sektoriaus
vystymąsi, o tai įtakoja bendrą šalies ekonominį augimą. Verslininkystės skatinimas yra naudingas
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tiek ekonomine, tiek socialine prasme, kadangi verslininkystės rezultatai ne tik kuria naujas darbo
vietas, didina įmonių bei bendrą šalies konkurencingumą, bet ir prisideda prie socialinių tikslų
įgyvendinimo. Sprendimą imtis verslo, kaip teigia Morrison, įtakoja daugelis faktorių, tokių kaip
palankių aplinkybių susiformavimas, asmeniniai įgūdžiai, finansinė situacija, asmeninė saviraiška
ir kt.

VERSLININKYSTĖS PROCESAS

VERSLININKYSTĖS
SOCIO-EKONOMINIAI REZULTATAI

Organizacijos
elgesys

Organizacijos
ištekliai

ORGANIZACIJOS
KONTEKSTAS

Organizacijos
struktūra

VERSLO ĮMONĖ

VERSLININKAS

VERSLININKYSTĖS
KULTŪRA

Šaltinis: adaptuota pagal Morrison (2006).

2 pav. Verslininkystės procesas

Verslininkystės proceso inicijavimo šaknys glūdi individe ir visuomenės kultūroje. Tai
žymiai sudėtingesnis reiškinys nei tik paprasčiausia ekonominė funkcija. M. Tayeb (1988) kultūrą
pristato kaip istoriškai išsivysčiusių išmoktų vertybių, nuostatų rinkinį, kuriuo dalijasi tam tikros
bendruomenės nariai ir kuris įtakoja gyvenimo būdą. Tai būdas, kuriuo grupė žmonių supranta ir
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interpretuoja supantį pasaulį. Kiekviena epocha sukuria savo modelį, atsižvelgiant į to laikmečio
lūkesčius bei visuomenės poreikius. Pastaraisiais metais plačiai prigijo terminas „verslininkiška
kultūra“. Terminas tapo visuotinai pripažintu ir išreiškia bendrą požiūrį į verslininkystę. Pasak M.
Bateman (1997), XX amžiaus pabaigoje klestėjusios šalys turėjo stipriai išvystytą verslo kultūrą,
kurią galime įvardinti kaip „verslininkišką“. Verslininkiška kultūra skatina būti iniciatyviam,
nesibaiminti naujų idėjų, drąsiai rizikuoti ir nebijoti suklysti, nes joje klaida suprantama kaip
patirtis, o ne kaip gebėjimų trūkumo rezultatas. O nauja idėja - kaip galimas raktas į sėkmę.
Verslininkystė labai svarbi visuomenių pereinamaisiais laikotarpiais: iš tradicinio į modernų, iš
modernaus į post modernų, iš planinės ekonomikos į laisvos rinkos ekonomiką. Pereinamaisiais
laikotarpiais visuomenė verslininkystę panaudoja kaip įrankį sprendžiant iškilusias dilemas,
sulaužant senas, hierarchiškas tradicijas ir institucijas bei pristatant naujus, inovatyvius elgsenos
būdus. Plačiąja prasme verslininkystė gali būti suprantama kaip instrumentas, keičiantis tam tikro
laikotarpio kultūrą. Kaip pastebi I. Kirzner (1979), verslininkiškos kultūros egzistavimas sąlygoja
visuomenės pritarimą verslininkystei, kuri atsiskleidžia toje visuomenėje kaip galimas atsakas į
verslo aplinkoje egzistuojantį neapibrėžtumą ir konkurenciją. Dauguma autorių sutinka, kad
neegzistuoja viena ir universali verslininkiška kultūra. Suprasdami kultūrines vertybes, motyvus,
įvairių visuomenės grupių lūkesčius ir poreikius, geriau suprasime veiksnius, sąlygojančius
antreprenerišką elgesį.
Naujo verslo kūrėjas - verslininkas - yra centrinė verslininkystės proceso ašis, todėl individo
lygmens veiksniai turi ypatingą svarbą verslo kūrimui ir plėtrai. Sprendimą užsiimti savo verslu ir
steigti naują įmonę gali lemti daug įvairių paskatų, pavyzdžiui:
¾

noras tapti nepriklausomu;

¾

savirealizacijos poreikis;

¾

noras investuoti kapitalą;

¾

noras įgyvendinti idėją;

¾

noras pritaikyti turimas žinias, sugebėjimus ir patirtį.

Galima teigti, kad verslo kūrimui didesnę reikšmę nei aplinkos veiksniai turi būsimojo
verslininko asmeninės savybės ir prigimtis. Tačiau kita vertus, asmeninės savybės yra formuojamos
ir ugdomos aplinkos. Be to, verslo kūrimas yra procesas, neišvengiamai įtakojamas aplinkos
veiksnių, kurie didele dalimi lemia tiek patį verslininko apsisprendimą pradėti verslą, tiek jau
veikiančio verslo sėkmę ir perspektyvą. Veiksniai gali būti: ekonominiai, istoriniai, psichologiniai,
socialiniai, kultūriniai, politiniai. Aptarti verslininkišką veiklą įtakojančius veiksnius yra svarbu,
nes jie nubrėžia veiksmų gaires, kurių dėka galima skatinti verslininkystės procesą. Verslininkystę
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įtakojantys veiksniai gali būti individo, firmos, regiono ir šalies lygmens. Jie įtakoja bendrą šalies
verslumo lygį ir tai gali paaiškinti kodėl egzistuoja skirtumai tarp šalių. Audretsch (2002) veiksnius
siūlo suskirstyti į dvi grupes: tuos kurie formuoja verslininkiškos veiklos pasiūlą ir tuos kurie
įtakoja verslininkiškos veiklos paklausą (žr. 3 pav).

VERSLO APLINKA

Veiksniai, formuojantys verslininkystės paklausą

VERSLININKYSTĖS
PAKLAUSA
VERSLO GALIMYBĖS IR
ASMENINIŲ GEBĖJIMŲ
ĮVERTINIMAS

ĮSITRAUKIMAS
Į VERSLĄ

VERSLININKYSTĖS
PASIŪLA

Veiksniai, formuojantys verslininkystės pasiūlą

POTENCIALŪS
VERSLININKAI

Šaltinis: Audretsch (2002).

3 pav. Veiksniai, įtakojantys verslininkystės pasiūlą ir paklausą
Verslininkystės paklausa yra formuojama įvairių išorės veiksnių. Šių veiksnių poveikio
rezultatas yra įsitraukimo į verslą galimybė. Verslininkystės pasiūla apima individualų lygmenį ir
yra formuojama gyventojų, kurie atstovauja visuomenę ir jos individų demografinę struktūrą,
išsimokslinimą, gaunamas pajamas, nedarbo lygį bei kultūrines normas. Audretsch pateikiami šie
verslininkystės pasiūlą įtakojantys veiksniai: asmens gebėjimai, turimos žinios, įgūdžiai bei patirtis.
Asmuo, įvertinęs visus pasiūlos ir paklausos veiksnius, nusprendžia, ar verta įsitraukti į
verslą. Galimybės pradėti verslą kinta priklausomai nuo regiono ir šalies. Verslininkystės lygis
priklauso nuo įsitraukusiųjų į verslą asmenų, sukurtų verslo organizacijų skaičiaus. Valstybinė
37

politika, apsprendžianti verslo sąlygas, formuoja daugelį šių veiksnių ir sąlygoja verslo plėtos
galimybes. Todėl aiškus valstybės dalyvavimo, formuojant verslo aplinką, suvokimas ir šį
dalyvavimą apibrėžiančių principų nustatymas, lemia verslo plėtros bei nacionalinės ekonomikos
augimo galimybes ir perspektyvas. Tokiu būdu politiką galime išskirti į kelias kryptis: skatinančias
verslininkystės paklausą (įėjimo į rinkas dereguliavimas, daugelio paslaugų privatizavimu, priėjimo
prie vyriausybės programų užtikrinimas, firmų tarpusavio bendradarbiavimo ir klasterizacijos
skatinimas) arba skatinančias verslininkystės pasiūlą (asmenų ir firmų gebėjimų skatinimas,
asmenų įgūdžių ir gebėjimų ugdymas per mokymus, švietimą, palankaus finansavimo sąlygų
sudarymas). Taip pat politika gali būti nukreipta mažinti veiksnius, sudarančius įsitraukimo į verslą
riziką (mokesčių, subsidijų, darbo jėgos rinkos, bankroto procedūrų reguliavimas).
Visuomenėje vyraujantis požiūris į verslininkystę, yra svarbi šalies verslininkiškų gebėjimų
varomoji jėga. Suvokimo pobūdis gali įtakoti verslininkystės pasiūlą ir paklausą. Davidson (1991),
kalbėdamas apie verslininkystės pasiūlą, nurodo dviejų veiksnių, „norėjimo tapti verslininku“ ir
tam „reikiamų gebėjimų turėjimo“, svarbą. Shane (2003) išsamiai atskleidžia ryšį tarp individo ir
pastebėtos galimybės. Jis verslininkystės paklausą apibūdina kaip erdvę, kurioje reiškiasi
verslininkystė. Mokslininkas pabrėžia ne tik galimybės atsiradimo, bet ir verslininkų gebėjimo
„pagauti“ verslo pradžiai reikalingą galimybę, svarbą. Žmonėms matant savo aplinkoje vis daugiau
sėkmingų verslininkų pavyzdžių, gali būti paskatintas geresnis savo gebėjimų įvertinimas. Šis
efektas bus stipresnis, jei aplinka bus palanki verslui. Taip pat galime išskirti verslininkiškų
gebėjimų suvokimo skirtumus, kurie priklauso nuo istorinių, socio-ekonominių ar kultūrinių
priežasčių.
Su minėtų teoretikų teiginiais sutinka Arenius ir Minniti (2005) bei Wennekers (2006)
teigdami, kad savęs paties ir aplinkos suvokimas yra pirmasis verslininkystės proceso etapas.
Wennekrs pristato išsamų galimo įsitraukimo į verslininkišką veiklą aprašymą (žr. 4 pav).
Verslininkiškumą įtakojančios sąlygos apsprendžia žmonių galimybės pradėti verslą pastebėjimą ir
tai, kaip jie įvertina savo turimus gebėjimus pradėti verslą. Mokslininkai nurodo du kelius įsijungti
į verslo veiklą. Vienas yra įvardinamas kaip verslas „iš reikalo“ arba būtinybės alternatyva. Šiuo
atveju tapimas verslininku yra apsprendžiamas neigiamų aplinkybių (pavyzdžiui, darbo netekimo).
Kitas kelias, kuriam minėtas autorius skiria ypatingą dėmesį, yra verslas pastebėjus galimybę. Šis
kelias ilgesnis ir apima bent kelis etapus. Pradžioje asmuo turi atpažinti savo asmeninius
gebėjimus, taip pat jis turi pastebėti ir įvertinti verslo galimybę. Įvertinus šiuos du aspektus,
pereinama į „potencialios verslininkiškos veiklos“ stadiją, kurios metu atliekama išsami pastebėtos
verslo galimybės analizė.
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BŪTINYBĖ
(verslas “iš reikalo”)

VERSLININKIŠKA
VEIKLA

VERSLININKIŠKUMĄ
ĮTAKOJANČIOS SĄLYGOS

Suvokta
galimybė

Potenciali
verslininkiška
veikla

Galimybės
kainos
įvertinimas

Suvokti
gebėjimai

Verslininkiškas
ketinimas

Nesekmės baimė

GALIMYBĖ
(verslas pastebėjus galimybę aplinkoje)

Šaltinis: Wennekers (2006).

4 pav. Galimi įsitraukimo į verslininkišką veiklą būdai
Panašiai teigia Lucas (1978), nurodydamas, kad asmens palankus nusistatymas į
verslininkystę dar nereiškia jo įsitraukimo į verslininkišką veiklą. Pirmiausia reikia įvertinti
“kainą”, į kurią įeina iš verslininkystės tikėtinų pajamų palyginimas su galimais alternatyviais
užsiėmimais. Dažniausiai minima alternatyva - „būti samdomu darbuotoju“. Po to eina rizikos –
atlygio įvertinimas: t.y. net jei tikėtina grąža iš verslininkiškos veiklos yra ženkliai didesnė nei
alternatyvaus užsiėmimo, suvokta galima rizika gali būti per didelė asmeniui, kuris galvoja apie
verslo pradžią. Kaip pastebi Wennekers, šioje stadijoje svarbų vaidmenį vaidina ir tam tikros
asmeninės savybės bei verslo pradėjimo baimės. Sutikdami su šia mintimi, Kihlstrom ir Laffont
(1979) nurodo, kad rizikos vengimo nuostata gali būti svarbus veiksnys pereinant nuo potencialios
verslininkystės iki verslininkiškos veiklos. Asmuo yra įtakojamas tokių demografinių
charakteristikų kaip amžius, lytis, tautybė. Pavyzdžiui, vyresni žmonės gali į rizikos – atlygio
įvertinimą įtraukti tokius faktorius kaip socialinės garantijos.
Tikėtina, kad žmonės gali nuspręsti pradėti verslą, kai netikėtai pasirodo ypatinga verslo
galimybė. Taigi, verslininkui galimybė gali ateiti iš anksto arba gali iškilti tik prieš pradedant
verslą. Verslininkystę įtakojančios sąlygos gali būti įvardinamos kaip finansinė parama (priėjimas
prie finansinių išteklių kuriais gali pasinaudoti naujos ir augančios firmos, valstybės politika, kuri
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paprastai pasireiškia per visų valdžios lygmenų programas, tiesiogiai orientuotas į naujas ir
augančias firmas), švietimas ir mokymai (kokiu lygiu, laipsniu, mastu į švietimo sistemos visus
lygmenis yra įtraukti mokymai apie naujų įmonių kūrimą ir valdymą), vidaus rinkos atvirumas bei
kultūrinės, socialinės normos.

Apibendrindami skyriuje išsakytas mintis galime teigti, kad įvairūs autoriai nurodo kitokius
verslininkystės procesą sudarančius etapus. Tačiau išryškėja bendra tendencija, leidžianti išskirti
šiuos pagrindinius verslininkystės proceso elementus:
¾ verslininkystės pradžią įtakojantys išoriniai verslo aplinkos veiksniai (makro
lygmuo);
¾ verslo aplinkoje esanti galimybė (makro lygmuo);
¾ asmens (potencialaus verslininko) gebėjimai, žinios, asmeninės savybės bei patirtis,
kurių dėka atpažįstama verslo galimybė (individo lygmuo);
¾ verslo įmonė, jos elgsena bei rezultatai (organizacijos lygmuo);
¾ verslininkystės socio – ekonominiai rezultatai (makro lygmuo).
Autoriaus nuomone, verslininkystės procesą geriausiai atspindi ši samprata: „verslininkystė
tai reiškinys, kai asmuo atpažįsta, įvertina verslo sąlygas bei savo gebėjimus, pamato verslo
galimybę ir jai įgyvendinti įkuria verslo organizaciją“.
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1.3. SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO VAIDMUO VERSLININKYSTĖS PROCESE

Šiame skyriuje aptarsime smulkaus ir vidutinio verslo svarbą šių dienų ekonomikai bei
priežastis, sąlygojančias SVV reikšmės didėjimą. Verslininkystės ir smulkaus ir vidutinio verslo
sąvokos glaudžiai tarpusavyje siejamos nuo tada, kai 1980 - aisiais pradėta išsamiau tyrinėti
smulkųjį verslą. Verslininkystės vaidmuo visuomenėje smarkiai kito nuo XX amžiaus vidurio. Po
antrojo pasaulinio karo atrodė, kad verslininkystės ir smulkaus verslo svarba mažėja ir nedaug
ekonomikos tyrėjų, politikų kreipė dėmesį į raginimus saugoti SVV dėl socialinių ir politinių
priežasčių. Paskutiniais XX amžiaus dešimtmečiais SVV reikšmė nuolatos didėjo, kol visame tapo
vienu iš pagrindinių ekonomikos ir visuomenės vystymosi variklių. SVV svarbos didėjimą sąlygojo
daug veiksnių, kuriuos aptarsime tolimesnėje analizėje. Mokslininkai tyrinėjo įvairius smulkaus ir
vidutinio verslo aspektus: įmonių egzistencijos, dydžio sąlygojamų privalumų ir trūkumų bei
ekonominės veiklos efektyvumo ir įmonės dydžio santykio problemas. Tyrėjai akcentavo masto
ekonomijos ir dinaminio pokyčio svarbą. SVV tyrimų pradžioje buvo analizuojamos
verslininkiškos smulkių ir vidutinių įmonių savybės, lemiančios mažų ūkio subjektų elgseną. Taip
pat mokslininkai tyrinėjo, kodėl šios savybės nėra būdingos stambioms organizacijoms.
Devynioliktojo ir dvidešimtojo amžių sandūroje daugelyje šalių, nepriklausomai nuo rinkos
laisvumo ar išsivystymo lygio, vyraujanti oficiali politika pagrindinį dėmesį skyrė stambių verslo
struktūrų ir sudėtingų nuosavybės mechanizmų kūrimui. Tuo metu pagrindiniu mokslinių tyrimų
objektais buvo firmos dydis, masto ekonomija bei jų svarba ekonominiam augimui. Nežiūrint to,
kad smulkaus verslo sektoriuje dirbo daug žmonių, ilgą laiką jis buvo oficialios nuomonės
ignoruojamas. Tokia pozicija smulkaus verslo atžvilgiu tęsėsi iki dvidešimtojo amžiaus septintoaštunto dešimtmečio. Industrinės epochos (prasidėjusios XVII amžiuje pramonės revoliucija ir
pasibaigusios XX amžiaus septintame dešimtmetyje kilusia moksline technine revoliucija) metu
ekonominį augumą įtakojo kapitalo (materialinių veiklos priemonių) turėjimas bei kaupimas.
Industrinės gamybos augimas buvo laikomas reikšmingiausiu efektyvaus resursų panaudojimo
faktoriumi. Tokiu būdu, šalių pramonė pradėjo pasižymėti gigantomanija, o politikoje formavosi
socialinė-ekonominė į nacionalinės ekonomikos, kaip industrializacijos, raidą orientuota kryptis.
Nežiūrint to, kad smulkaus verslo sektoriuje dirbo daug žmonių, ilgą laiką jis buvo oficialios
nuomonės ignoruojamas. „Ignoravimo“ laikotarpis tapo smulkaus ir vidutinio verslo, siekiančio
išsikovoti savo vietą rinkoje bei įrodyti savo svarbą ekonominiam vystymuisi, išbandymu.
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Pokariniame laikotarpyje tyrinėdami ekonominį efektyvumą, politinę bei ekonominę
decentralizaciją, mokslininkai analizavo masinės gamybos ir dydžio privalumus bei oligopolinės
rinkos struktūroje egzistuojančius ekonominės gerovės būdus. Tuo metu vyravo nepalanki nuostata
į smulkias ir vidutines įmones. Pokario Amerikoje ir Europoje vykdyti tyrimai prisidėjo prie
neigiamo požiūrio į SVV vaidmenį. Pavyzdžiui, 1960 ir 1970 metai JAV vykdytų tyrimų analizėje,
Weiss (1976) pateikia šias išvadas, kad SVĮ mažiau efektyvios lyginant su stambesnėmis
įmonėmis, SVĮ suteikia mažesnį darbuotojų kompensavimo lygmenį, SVĮ tik nežymiai įsitraukia į
inovatyvią veiklą, SVĮ svarba mažėjo tiek JAV tiek Europoje. Pokario metu viešojoje nuomonėje
smulkios įmonės ir verslininkystė buvo suprantamos kaip prabanga, kaip vakarams reikalingas
decentralizacijos sprendimų priėmimo procese įrankis. Tuo metu buvo stebimas palaipsninis SVĮ
reikšmės mažėjimas.
Smulkaus ir vidutinio verslo raidą įtakoję veiksniai
XX amžiaus aštuntasis dešimtmetis laikomas SVV atgimimo laikotarpiu. Jį tyrinėjo
Loveman, Sengenberger (1991) ir Acs, Audretsch (1993). Atlikdami sistematinius tarptautinius
tyrimus, šie mokslininkai nustatė, kad SVĮ vaidmuo tarp skirtingų šalių gana ženkliai skiriasi ir
kad nuo 1970 - ųjų metų daugelyje Europos bei Šiaurės Amerikos šalių SVV reikšmė pradėjo
stiprėti.
Mažų gamybinių įmonių vaidmens ir svarbos augimą paskatino kilusios ekonominės krizės.
Specialistų vertinimu, 1970 - 1990 metų ekonomines problemas sąlygojo politikų nesugebėjimas
užtikrinti rinkų stabilumą, kuris būtinas plėtojant masinę gamybą. Taip pat viena pagrindinių
ekonominio nuosmukio priežasčių buvo principinio masinės gamybos modelio ribotumas: siaura
specializacija, neuniversalių įrengimų ir žemos kvalifikacijos darbininkų panaudojimas
standartizuotų produktų gamyboje. Milžiniški, gamtos resursus eikvojantys ūkio mastai, septinto
dešimtmečio pradžioje sukėlė globalinę krizę ekologijos, prekybos ir žaliavų sektoriuose. Labai
sumažėjo nacionalinio produkto ir darbo našumo augimo tempai. Šie procesai sąlygojo infliaciją ir
bedarbystę. Besiplėtojančiose šalyse susikaupė dideli vidaus ir išorės įsiskolinimai. Vadybos
mokslo tyrėjams tapo aišku, kad tradiciniai ekonominės veiklos metodai savo galimybes jau
išeikvojo ir toliau naudojami veda į krizę. Norint išsaugoti tolesnius ekonomikos augimo tempus ir
sumažinti jos neigiamą poveikį aplinkai, reikėjo ieškoti naujų išeičių. Jos buvo atrastos užsienio
šalyse, sukaupusiose didelę rinkos mechanizmų panaudojimo ekonomikoje ir valstybinėse
struktūrose patirtį.
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Smulkių ir vidutinių įmonių gausėjimą ypač sustiprino dvidešimto amžiaus viduryje
prasidėjusi mokslinė-techninė revoliucija, sąlygojusi didelę produkcijos diferenciaciją, prekių ir
paslaugų asortimento augimą bei dažnesnę jo kaitą. Jos pasiekimai - perėjimas prie galingų
energijos šaltinių, naujų greitaeigių transporto priemonių, elektroninės technikos, kosmoso bei
pasaulio vandenynų resursų užkariavimas - leido sulaukti didelių rezultatų kuriamos materialinės
gerovės ir grandiozinių techninių projektų realizacijos kokybės srityje.
SVĮ augimo tendencija buvo stebima Europoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Kaip
pastebi Audretsch ir Thurik (2002), smulkaus ir vidutinio verslo augimą nurodo ir mažų įmonių,
dirbančių gamybos srityje, skaičiaus didėjimas (Olandijoje 1978 metais tokių įmonių buvo 68,3
proc., o 1986 metais jau 71,8 proc.; Didžiojoje Britanijoje 1986 metais jų buvo 30,1 proc., o 1979 39,9 proc.; Vokietijoje 1970 metais jų buvo 54,8 proc., o 1987 metais - 57,9 proc.). Analizuodami
verslininkystės stiprėjimo empirinius įrodymus, mokslininkai pradėjo ieškoti tokio SVV kilimo
paaiškinimų.
Septinto dešimtmečio pabaigoje Vakarų ekonomika pradėjo naują raidos etapą, kurio
pagrindinis bruožas - kokybinis augimas. Vienas iš naujų ekonomikos krypčių pasiekimų nedidinant (dažnai net sumažinant) pramonės mastą, personalo, žaliavų ir energijos išlaidas,
gamtos sistemų apkrovimą, sukurti didesnę bendrą vartotojiškos gerovės vertę. Kitas pasiekimas galutinio produkto gamybos technologinių etapų sutrumpinimas. Iki šiol egzistavo nuomonė, kad
gaminant pakankamai sudėtingą produkciją darbo pasidalijimo sąlygomis, tam tikras ilgų
technologinių grandinių kiekis yra neišvengiamas. Ir tik paskutiniaisiais dešimtmečiais buvo
pradėta pripažinti, kad tai tradicinio technologinio mąstymo ir praktikos nelankstumas. Trečias
pasiekimas - žinių, kaip svarbiausio ekonominio augimo faktoriaus, sukaupimas. Tokiu būdu
ekonomikoje didėjo mokymo, mokslo ir mokslui imlių sferų vaidmuo. Kaip pastebi Sūdžius
(2001), prasidėjęs gamybinių jėgų persiskirstymas smulkaus verslo naudai tapo akivaizdus
pramonės šakose, reikalaujančiose greitų produkto inovacijų ir technologinių pokyčių (pavyzdžiui,
elektronikoje, programinės įrangos kūrime).

43

Brock ir Evans, (1989) apibendrino mokslininkų tyrinėjimus ir išskyrė šešis pagrindinius
veiksnius, lėmusius smulkaus ir vidutinio verslo įmonių iškilimą:
¾ Technologiniai pokyčiai sumažino masto ekonomikos apimtis gamyboje.
¾ Globalizacijos dėka išaugusi užsienio įmonių konkurencija sąlygojo rinkų
nepastovumą.
¾ Darbo jėgos sudėties pokytis (dalyvauja daugiau moterų, emigrantų, jaunų bei
senesnių darbuotojų) yra palankesnis mažesnėms įmonėms nes pastarosios yra
lankstesnės.
¾ Klientų poreikių kitimas nuo masinės produkcijos prekių iki asmeninio produkto.
¾ Dereguliacija ir privatizacija skatina naujų ir mažų įmonių patekimą į rinką.
¾ Padidėjusi inovacijų svarba aukšto pragyvenimo lygio šalyse sumažino masinės
gamybos svarbą ir paskatino SVĮ veiklos svarbą.
Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo ekonomikoje
Šiuo metu prieinama vieningos nuomonės, kad smulkus ir vidutinis verslas yra neatskiriama
kiekvienos šalies ekonomikos dalis. SVV veikia nacionalinės ekonomikos konkurencingumą,
padeda spręsti užimtumo problemas, aptarnauja didžiąsias įmones, užsiima netradiciniais verslais.
Analizuojant išsivysčiusių šalių patirtį, pastebime, kad rinkos ekonomikos konkurencingumą bei
augimą didžia dalimi lemia smulkaus ir vidutinio verslo plėtra. Šis sektorius greičiausiai pajunta
rinkos paklausos ir pasiūlos pokyčius, prisitaiko prie jų, sukuria naujas darbo vietas tose veiklose,
kurių produktai ir paslaugos konkrečiu laikotarpiu turi didžiausią paklausą.
Europos Sąjunga užsibrėžė strateginį tikslą iki 2010 m. tapti konkurencingiausia ir
dinamiškiausia mokslo žiniomis pagrįsta pasaulio ekonomika, sugebanti užtikrinti ilgalaikį
ekonominį augimą. Europos mažųjų įmonių chartijoje pabrėžiama, kad mažosios įmonės turi būti
laikomos pagrindine inovacijų, įdarbinimo ir socialinės bei vietinės integracijos Europoje varomąja
jėga. Todėl būtina sukurti kiek įmanoma geriausią aplinką smulkiojo verslo ir verslininkystės
poreikiams. Smulkios ir vidutinės įmonės - tai pati mobiliausia, nuolat besikeičianti įmonių grupė,
kurios egzistavimas ir ekonominė būklė yra viena iš esminių rinkos santykiais pagrįstos
ekonomikos komponenčių, turinti lemiamą poveikį bendram ekonominiam augimui ir socialiniam
stabilumui. SVĮ turi nemažai pranašumų, prie kurių galime priskirti mažą kapitalo poreikį, greitą
reakciją į rinkos pokyčius ir lankstumą taikantis prie jų, konkurencijos didelėms įmonėms
sudarymą, didžiųjų įmonių aptarnavimą, naujų ir dažnai geresnės kokybės produktų, paslaugų,
gamybos procesų sukūrimą, naujų rinkų ar nišų užpildymą. Mokslininkai analizuodami klestinčių
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šalių patirtį, nurodo, kad jų ekonomikos augimą ir konkurencingumą vietos ir pasaulinėje rinkoje
skatina smulkus ir vidutinis verslas. Smulkios ir vidutinės įmonės kelia ekonominius pokyčius,
kurie sąlygoja dėl žinių ir naujovių diegimo kylantį veiklos efektyvumą. Šiuolaikinėje verslo
aplinkoje svarbiausios ekonomikos varančiosios jėgos yra nuosekli ir nenutrūkstama inovacija bei
pokytis. Veikiamos pastovios verslo evoliucijos rinkos tampa dinamiškomis, juose stebima didelė
įmonių kaita.
Smulkaus ir vidutinio verslas skatina naujų darbo vietų kūrimą, užimtumo didėjimą, naujos
technikos ir technologijos naudojimą bei visiškai naujų veiklos sričių atsiradimą ir plėtojimą. Prie
smulkių ir vidutinių įmonių, kaip savarankiškų ūkio subjektų, svarbos ekonomikai prisidėjo
personalinių kompiuterių teikiama galimybė kaupti bei analizuoti duomenis ir jų pagrindu atlikti
tyrimus. Tai įgalino ekonomistus geriau suprasti smulkaus ir vidutinio verslo ekonominį vaidmenį.
Mokslinės-techninės revoliucijos sąlygoti technologiniai pokyčiai tapo smulkaus ir vidutinio verslo
plėtros impulsu ir sumažino masinės gamybos efektyvumą. Smulkus ir vidutinis verslas atlieka
daugelį funkcijų, kurių negali atlikti stambaus verslo kompanijos. SVV naudojasi žmonių ištekliais,
kurie kitame versle liktų nepanaudoti. SVĮ sugeba operatyviai reaguoti į poreikių ir technologijų
pokyčius, įdiegti ir plėtoti naujus veiklos procesus, kuriuos vėliau pamažu perima stambios
kompanijos. SVV plėtra yra sveikos konkurencijos garantas, kadangi naujų veikėjų atsiradimas
koncentruotose rinkose užtikrina prekių ir paslaugų įvairovę, kokybę ir kainų kritimą (Smulkus,
2002). SVV vaidmuo pasaulio ekonominiam vystymuisi yra reikšmingas daugeliu aspektų.
Socialinis SVV vaidmuo. SVV suteikia galimybę kiekvienam žmogui savo iniciatyva
realizuoti naujas idėjas, siekius, sugebėjimus ir žinias. Taip pat SVĮ įdarbina nemažai socialinės
rizikos grupės gyventojų, kuriems darbo vietos stambiose įmonėse sunkiai prieinamos. Jauni
specialistai taip pat dažniai savo veiklą pradeda SVV įmonėse. Smulkus ir vidutinis verslas visiems
visuomenės nariams suteikia galimybę dalyvauti ir savo paties, ir savo šalies ateities kūrime.
Politikoje taip pat stebima auganti SVV reikšmė. Smulkūs ir vidutiniai verslininkai sudaro
viduriniosios klasės pagrindą, kurio klestėjimas - politinio stabilumo garantas. Vidurinioji klasė
daugiausiai gina demokratiją, ekonominę laisvę bei politinio stabilumo principus.
Ekonominis SVV vaidmuo. Ekonominis SVV vaidmuo pasireiškia kiekybiniu indėliu į
ekonominį augimą ir daroma įtaka makroekonominiams rodikliams. Šis ūkio sektorius sugeba
operatyviai prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos sąlygų, kuria naujas darbo vietas (ypač paslaugų
sferoje). Pasaulio praktika rodo, kad SVV dirba didžioji dalis pasaulio darbuotojų, taip pat SVV
sektoriuje yra sukuriama nemaža bendrojo vidaus produkto dalis. SVV įmonės yra mokslinės45

techninės pažangos katalizatorius. Jungtinėse Amerikos Valstijose atlikti tyrimai rodo, jog didžioji
dalis (devynios iš dešimties) naujų technologijų idėjų gimsta būtent smulkiose ir vidutinėse
įmonėse. O naujų idėjų įgyvendinimo lygis šiose įmonėse yra du kartus didesnis negu didelėse
įmonėse. Daugelyje veiklų smulkus ir vidutinis verslas greičiau ir mažesnėmis sąnaudomis įdiegia
gamybai, paslaugoms technologijoms vystyti skirtas inovacijas. Valstybės finansiškai remdamos
SVV sektoriaus plėtrą, skatina savo šalies ekonominį vystymąsi. Galime teigti, kad SVV yra
neatsiejama ir reikšminga šalių ekonomikos dalis, duodanti didžiulę ekonominę naudą įvairiose
šalies ūkio šakose ir ekonominės veiklos srityse.
Evoliucinis SVV vaidmuo. Evoliucinis SVV vaidmuo pasireiškia nenutrūkstama, dinamiška,
į pokytį orientuota veikla. Ši veikla rinkoje pasižymi rizika, drąsiais eksperimentais, lankstumu ir
išradingumu, maksimaliu esamų ir potencialių poreikių tenkinimu. Dinamiška smulkių ir vidutinių
įmonių kaita ir konkurencija nuolat keičia rinkos struktūrą. Šie veiksniai skatina rinkos subjektų,
siekiančių savo veiklą operatyviai adaptuoti prie pokyčių, lankstumą ir novatoriškumą. Pokytis pagrindinė sąvoka, charakterizuojanti smulkaus ir vidutinio verslo, įtakojančio ekonominius
evoliucinius procesus, vaidmenį. Taip pat smulkios ir vidutinės įmonės atlieka svarbų rinkos
balanso vaidmenį ir tarnauja kaip laisvos rinkos mechanizmo principo garantas.
Nors smulkaus ir vidutinio verslo reikšmė šalies rinkos ekonomikos formavimui ir
konkurencijos palaikymui yra nemaža, smulkios ir vidutinės įmonės, dėl savo mažo dydžio ir
ribotų išteklių, negali lygiomis sąlygomis konkuruoti su stambiomis kompanijomis. Todėl daugelis
išsivysčiusių šalių vyriausybių įvairiais būdais remti SVV. Valstybės siekia pradedantiesiems
smulkiems verslininkams sukurti vienodas, o dažnai ir palankesnes konkurencijos rinkoje sąlygas,
negu jas turi stambios kompanijos. Šiuo rėmimu siekiama padėti smulkioms ir vidutinėms
įmonėms tapti visaverčiais konkurencijos subjektais. (Smulkus.., 2002). Per paskutinius 2
dešimtmečius išryškėjusi SVV ekonominiams procesams įtaka leidžia drąsiai teigti, kad smulkus
verslas vaidina labai svarbų vaidmenį šiuolaikinės globalios ekonomikos kontekste. Šis vaidmuo
vis sparčiau auga. SVV reikšmės didėjimas tapo viso civilizuoto pasaulio esminiu bruožu. Teisinga
valstybės politika smulkių ir vidutinių įmonių atžvilgiu yra svarbus kiekvienos valstybės vidaus
politikos uždavinys.
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1.4. ANTREPRENERIŠKOS ORGANIZACIJOS SAMPRATA IR
ANTREPRENERIŠKUMO REIŠKIMASIS VERSLE

Dvidešimtąjame amžiuje kilęs susidomėjimas verslininkystės reiškiniu, į mokslininkų
diskusijas įtraukė “antrepreneriškumo” sampratą. Antrepreneriškumo koncepcija per pastarąjį
dešimtmetį vystėsi labai intensyviai, tapdama viena svarbiausių modernios organizacijos
ideologijos ašių. Tai gana naujas reiškinys, reikalaujantis vieningo požiūrio į verslo valdymą. Dėl
šios priežasties antrepreneriškumas konservatyvesnių organizacijų vadovų neretai yra priimamas
kaip destruktyvus, griaunantis nusistovėjusią tvarką reiškinys, savotiškas organizacijos kultūros
svetimkūnis. Kai kurie mokslininkai, nagrinėdami antreprenerystės reiškinį teigia, kad
antreprenerystė yra šiuo metu gimstanti nauja paradigma, kuri greitai apims visas mūsų gyvenimo
sritis. Bygrave (1989) teigia, kad gimstanti antreprenerystės paradigma yra „iki-teorijos“ stadijoje.
Šiandien antrepreneriškumas prasiskverbia per visus socialinio ekonominio elgesio matmenis: net
kitų sričių profesionalai (gydytojai, teisininkai ir kiti) mokosi galvoti antrepreneriškai. Tokiu būdu
yra kuriama geresnė veikla, stiprėja organizacijos vidinė struktūra ir visa tai prisideda prie
kūrybiško ir novatoriško visuomenės vystymosi. Lietuvių kalboje dažnai „verslininkas“
sutapatinamas su „antrepreneriu“, o „verslininkystė“ su „antrepreneryste“. Nors pagal savo prasmę
šios sampratos nėra sinonimai. Skyriaus pabaigoje aptarsime jų skirtumus.
Devinto dešimtmečio pabaigoje įvyko esminis pokytis, kada įmonės iš naujo mėgino apibrėžti
savo verslą, jų vadovai galvojo kaip efektyviau panaudoti žmogiškuosius išteklius, mokinosi
konkuruoti globalioje rinkoje. Daug mokslininkų teigė, kad antrepreneriškas elgesys yra įmanomas
įvairių dydžių įmonėse, ir, tikintis įmonės veiklos pagerėjimo, šį elgesį reikia skatinti (Burgelman,
1984; Kanter, 1985); Kuratko ir Montagno, 1989). Kai kurios garsios pasaulio kompanijos,
siekdamos tapti labiau antrepreneriškomis, vykdė kardinalius vidinius pokyčius, kurių metu kito
firmų tapatybė ir kultūra. Pokyčiai, inovacijos ir antrepreneriškumas tapo svarbiausiomis
sėkmingos verslo organizacijos sąvokomis (Zahra, Kuratko ir Jennings, 1999).
Daug mokslininkų, tyrinėjančių ekonomikos vystymąsi, nurodo antreprenerystės tyrinėjimų
metodologijos tobulinimo svarbą (Bygrave, 1989; Davidsson, 2001; Sexton ir Smilor, 1986). Pasak
Bygrave (1989), pažangi metodologija siejama su jos gebėjimais aprašyti ir suprasti žmogaus
elgesį. Vis daugiau mokslininkų palaiko nuomonę, kad antrepreneriškas elgesys sąlygoja bet kokio
dydžio įmonių konkurencinius pranašumus (Covin ir kiti, 2000; Dess ir kiti, 1999; Lumpkin ir
Dess, 1996; Russell, 1999). Dalis tyrėjų (Antonic ir Hisrich, 2001; Ireland, Hitt ir Sirmon, 2003;
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Zahra, Jennings ir Kuratko, 1999) teigia, kad greitai kintančioje ir kompleksinėje verslo aplinkoje
firmos, kurios nenaudoja antrepreneriškų veiklų, sumažina savo sėkmingos konkurencijos rinkoje
tikimybę.
Mokslininkai (Stevenson, Roberts ir Grousbeck, 1985; Cornwall ir Perlman,1990; Chandler ir
Hanks, 1994; Kirby, 2000), pateikia lyginamuosius antrepreneriškumo apibrėžimus (bandydami
apibrėžti antrepreneriškumą lygina su ne – antrepreneriškumu). Dažniausiai naudojami apibrėžimai
pateikiami 5 lentelėje.
5 lentelė
Antrepreneriškumo ir ne-antrepreneriškumo sričių palyginimas

Stevenson, Roberts
ir Grousbeck
(1985)

Cornwall ir
Perlman (1990)

Antrepreneriškumo sritis

Ne – antrepreneriškumo sritis

• Strateginė orientacija, kurios
varomoji ašis yra – suvokta galimybė
greitų pokyčių aplinkoje.
• Nuostata į galimybę yra revoliucinė.
Trumpalaikė su būdingu rizikos
valdymu.
• Plokščia valdymo struktūra su
neformaliais tinklais.
• Naujų veiklos sričių ieškojimas.
• Pokytis suprantamas kaip galimybė ir
priemonė ilgalaikiam išlikimui.
• Vyrauja lanksti kultūra.
• „Top – down“ ir „Bottom – up“
nuostata į sprendimų priėmimą.
• Žmonės suprantami kaip reti ir
vertingi ištekliai.
• Kūrybiškumas skatinamas.

• Strateginė orientacija, kurios
varomoji ašis yra – šiuo metu
valdomi ištekliai.
• Nuostata į galimybę yra
evoliucinė. Ilgalaikė su būdingu
rizikos mažinimu.
• Formali hierarchinė struktūra.

Chandler ir Hanks
(1994)

• Skenuoti aplinką ieškant galimybių.
• Formuluoti atitinkamas strategijas
teikiant pirmenybę galimybėms.

Kirby (2000)

• Tolerancija nesėkmėms.
• Tolerancija rizikai.
• Dėmesys inovacijoms.

• Gynybinė pozicija su būdingu
nišos gynimu.
• Pokytis suprantamas kaip
grėsmė.
• Kontrolė sutelkta į trumpalaikius
tikslus su rizikos minimizavimu.
• Vyrauja kultūra siekianti
apsaugoti „Status quo“.
• Formalizuotos bendravimo
grandinės, kur sprendimų
priėmimas apspręstas
„viršūnėje“.
• Žmonės suprantami kaip gausūs
ir lengvai pakeičiami ištekliai.
• Kūrybiškumas toleruojamas.
• Įgyti ir panaudoti išteklius.
• Sukurti, plėtoti programas ir
procedūras.
• Būdingas rizikos vengimas.
• Stabilumo siekis.

Schumpeter (1934) pateiktą „kūrybiškos destrukcijos“ sampratą Miller (1988) papildo
teigdamas, kad antreprenerystė - tai organizacijos lygmens procesas ir nurodo antrepreneriško
verslo požymius:
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¾ inovatyvumą;
¾ proaktyvumą;
¾ polinkį rizikuoti;
¾ sugebėjimą mokytis;
¾ sugebėjimą spręsti problemines situacijas;
¾ komandinio ir grupinio darbo kultūros svarbą.
Proaktyvumas - tai aktyvi organizacijos pozicija aplinkos atžvilgiu, jos sugebėjimas keisti
savo veiklos aplinkoje nusistovėjusią tvarką. Kaip viena iš svarbesnių antrepreneriškos
organizacijos savybių nurodomas sugebėjimas mokytis ar sugebėjimas spręsti problemines
situacijas. Tokios organizacijos sugeba susidoroti su dideliais iššūkiais. Antreprenerystės
vystymuisi yra reikalingas ne tik galimybių pamatymas, bet ir jų įgyvendinimas.
Galime išskirti Quinn (1988) pristatomus vadovavimo vaidmenis ir kompetencijas, kurie
būdingi antrepreneriškai organizacijai. Valdymą jis supranta kaip dviejų ašių sistemą (žr. 5 pav.).
Vertikaliąja

ašimi

matuojamas

pokytis

nuo

kontrolės/stabilumo

iki

laisvės/lankstumas.

Horizontaliąja ašimi matuojama organizacijos kryptis kinta nuo vidinės iki išorinės. Tokiu būdu dvi
ašys sudaro keturis galimus veiklos modelius: atviros sistemos modelį, racionalių tikslų modelį,
vidinių procesų modelį ir žmogiškųjų santykių modelį.

LANKSTUMAS
ŽMOGIŠKŲJŲ
SANTYKIŲ
MODELIS

1. Savęs ir kitų supratimas
2. Tarpasmeninė
komunikacija
3. Personalo lavinimas

ATVIROS
SISTEMOS
MODELIS

1. Susigyvenimas su pokyčiais
2. Kūrybiškas mąstymas
3. Pokyčių valdymas

1. Galios pagrindo kūrimas
2. Derybinis susitarimas ir
įsipareigojimas
3. Derybos ir idėjų pardavimas

1. Komandos formavimas
2. Sprendimų priėmimas
3. Konfliktų sprendimas

KRYPTIS Į
ORGANIZACIJOS
VIDŲ

KRYPTIS Į
ORGANIZACIJOS
IŠORĘ
1. Asmeninis našumas ir motyvacija
2. Gebėjimas motyvuoti kitus
3. Laiko ir streso valdymas

1. Informacijos gavimas ir organizavimas
2. Informacijos įvertinimas
3. Atsakas į gautą informaciją

VIDINIŲ
PROCESŲ
MODELIS

1. Planavimas
2. Organizavimas
3. Kontrolė

1. Iniciatyvos prisiėmimas
2. Tikslų nustatymas
3. Efektyvus delegavimas

RACIONALIŲ
TIKSLŲ
MODELIS

KONTROLĖ
Šaltinis: Quinn (1988).

5 pav. Vadovavimo vaidmenys ir kompetencijos
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Efektyvus antrepreneriškos organizacijos vadovas turi gebėti operuoti visose keturiose
sferose. Šias veiklas gali atlikti ir antrepreneris bei jo suburta komanda. Tai priklauso nuo verslo
veiklos pobūdžio, įmonės dydžio, rinkos, verslo aplinkos ir verslo idėjos sudėtingumo.
Antrepreneriškos organizacijos yra pasirengusios, nori ir sugeba adaptuotis prie pasikeitusios
išorinės aplinkos. Antrepreneriškos organizacijos netgi gali inicijuoti išorinės aplinkos pokyčius.
Dauguma vadybos teoretikų (Peters, 1987; Drucker, 1997; Handy, 1990), išskirdami
šiuolaikinės organizacijos pagrindines savybes, kaip vieną iš svarbiausių, nurodo sugebėjimą
keistis ir toleruoti pokyčius. Šie mokslininkai laikosi nuostatos, kad organizacija, nesugebanti kurti
inovacijų ir keistis, anksčiau ar vėliau susidurs su problemomis. Dabartiniame laikmetyje, dar
apibūdinamam greitų pokyčių laikotarpiu, inovatyvumas tampa esmine ir privaloma savybe. Tam,
kad išgyventų, organizacijos turi sugebėti toleruoti pokyčius ir aktyviau kurti inovacijas. Nors daug
mokslininkų analizuoja inovacijos reiškinį, tačiau apibendrinat galime teigti, kad ši sąvoka nėra iki
galo aiški. Vieniems ji asocijuojasi su aukštosiomis technologijomis, kitiems su pokyčių procesu.
Apibendrinant teigiame, kad inovacija nėra tik naujo produkto ar paslaugos išradimas, aiškiausiai
ją apibrėžia gebėjimas naudoti kūrybiškus sprendimus sprendžiant iškilusias problemas.
Kirby (2000) teigia, kad antrepreneriams būdingi bruožai atsispindi antrepreneriškoje
organizacijoje. Tokiai įmonei būdinga:
¾ orientacija į tikslą;
¾ proaktyvumas;
¾ inovatyvumas;
¾ lankstumas;
¾ nesėkmių tolerancija;
¾ polinkis rizikuoti;
¾ aiškios ateities vizijos turėjimas;
¾ laisvumas;
¾ gera darbo atmosfera.
Antreprenerystė gali būti apibrėžiama kaip individo ar organizacijos lygmens atsakas į greitai
kintančios aplinkos iššūkius, tai veiklos būdas, pasižymintis tokiomis savybėmis kaip galimybių
pastebėjimas, pro-aktyvumas, inovatyvumas.
Gibb (1987) šią mintį papildo, pasiūlydamas teiginį, kad „nuosavybės“ samprata – tai esminė
sėkmingos antreprenerystės sklaidos versle sąlyga. Nuosavybė suprantama ne tik finansine ar
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teisine prasme, bet greičiau kaip „visiškas susitapatinimas su verslo sėkme ar nesėkme“. Taip pat
Gibb išskiria šiuos sėkmingos antrepreneriškos organizacijos bruožus:
¾ nepriklausomumas, lankstumas,
¾ holistinis valdymas,
¾ augimas,
¾ strategija nukreipta į rinką.
Peters (1987) teigia, kad antrepreneriškos įmonės geba greičiau prisitaikyti prie inovacijų,
labiau atsiliepia į rinkos poreikius, joms būdinga plokščia valdymo struktūra, susidedanti iš
autonominių vienetų, bei disponavimas aukštos kvalifikacijos personalu. Siekdama inovatyvumo
bei greito reagavimo į pokyčius, antrepreneriška organizacija turėtų disponuoti skirtinga nuo
tradicinės organizacine struktūra. Tokia struktūra turi skatinti minėtus antrepreneriškumo
pasireiškimus. Paprastai hierarchiška struktūra dėl savo „aukštumo“ pailgina komunikacijos, greito
atsako ir reakcijos į pokyčius laiką. Taip pat tokia struktūra dėl jai būdingų hierarchiškų ryšių,
riboja kūrybiškumo skleidimąsi organizacijoje. Joje sudėtingiau bendrauti,

suburti žmonių iš

skirtingų padalinių komandas. Tam tikri mokslininkai (Hitt, 2000; Woodman, Sawyer ir Griffin,
1993), nurodo, kad mišrios komandos yra kūrybiškesnės ir greičiau išvysto naujoves nei nemišrios.
Taigi, antrepreneriškai organizacijai labiau tinka ir yra priimtinesnė plokščia organizacinė
struktūra.
Antrepreneriškoje organizacijoje iš pagrindinių darbuotojų tikimasi antrepreneriškos
elgsenos, pokyčių toleravimo. Ne visi darbuotojai tam yra pasiruošę. Tam kad veiktų kūrybiškai,
darbuotojai turi organizacijoje įgyti tam tikrą autonomiją, savarankiškumą bei tam tikras
kompetencijas ir gebėjimus. Antrepreneriškai organizacijai neužtenka tik pasamdyti profesionalius
ekspertus, tačiau organizacijos viduje turi vykti nuolatinis mokymasis ir dalyvavimas
antrepreneriškos kultūros kūrime. Antrepreneriška organizacija yra panaši į Senge (1990)
apibūdinamą besimokančią organizaciją, pasižyminčią lanksčia struktūra bei gebėjimu priimti
pokyčių iššūkius. Šiai idėjai pritaria ir Amit, Brigham ir Markman (2000). Handy (1990) šias
mintis papildo, teigdamas, kad antrepreneriškos organizacijos samprata apima plačiau nei
besimokančios organizacijos samprata, nes antrepreneriška organizacija siekia savyje puoselėti
novacijų ir pažinimo kultūrą. Handy (1990) siūlo besimokančios organizacijos sampratą išplėsti. Jo
nuomone jai būdingi keturi elementai: smalsumas (siekia rasti teisingą atsakymą), atlaidumas
(siekia skatinti eksperimentus), pasitikėjimas (siekia išvengti laiko švaistymo tikrinant atliktas
veiklas) ir bendrumas.
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Antrepreneriškos organizacijos valdymas skiriasi nuo tradicinės organizacijos valdymo.
Eisenhardt, Brown, Neck (2000) nurodo, kad antrepreneriškos organizacijos valdymas yra
balansavimas ant „chaoso ribos“, tokiu būdu antrepreneriškos organizacijos alternatyva biurokratinio tipo organizacija, kuri akcentuoja struktūrą, griežtą kontrolę, rizikos vengimą bei
lankstumo vengimą. Tokios organizacijos sunkiau prisitaiko prie pokyčių. Verslo analitikai nurodo,
kad geriausiai prisitaikoma prie pokyčių, kai organizacija yra lanksti, neturi griežtos struktūros ar
kontrolės, apibendrinant, galime teigti, kad geriausiai prisitaiko balansuojanti tarp „chaotiškumo“ ir
tvarkos organizacija. Šios organizacijos viduje vyksta improvizacija. Improvizacija – tai vadovo
gebėjimas veikti lanksčiai, stebėti verslo aplinkos dinamiškus pokyčius bei prie jų prisitaikyti.
Improvizuodamas vadovas naudoja savo gebėjimus veikti minimalios struktūros ir minimalios
kontrolės sąlygomis. Toks vadovas yra ir autonomiškas, ir bendradarbiaujantis (turintis gerus
bendravimo ir darbo komandoje gebėjimus). Norint sutelkti organizacijos išteklius ir gauti sinerginį
efektą, tiek bendradarbiavimas, tiek bendradarbiaujančių organizacijų tinklų kūrimas yra labai
svarbūs. Taip pat antrepreneris turi stebėti verslo aplinkoje atsirandančias galimybes ir pasinaudoti
verslo aplinkoje atsivėrusiu „galimybės langu“.
Kiti autoriai šias mintis papildo organizacijos ir laiko santykiu. Tikėtina, kad didelės,
biurokratinės organizacijos praeities sėkmė gali stabdyti organizacijos lankstumą pokyčių
akivaizdoje. Mažos, lanksčios antrepreneriškos organizacijos orientuojasi į ateitį, tokiu būdu
praeitis jas mažiau įtakoja. Teoretikai nurodo, kad ekstremumai nėra geriausia išeitis, o ideali
pozicija yra balansuoti ant „laiko ribos“. Vadovas, siekdamas sukurti konkurencinius pranašumus,
teikia reikšmę praeičiai, ir tuo pat metu sutinka, kad yra būtina stebėti atsirandančias verslo
galimybes. Tokiu būdu organizacijoje yra įdiegiama nuolatinė pokyčių kultūra bei skatinamas
eksperimentavimas, kuris susijęs ir su galima nesėkme bei gebėjimu mokytis iš klaidų. Taip pat
būtina, kad antrepreneriška organizacija keistųsi ne dėl verslo aplinkoje vykstančių radikalių
pokyčių, bet dėl pro-aktyvios orientacijos ir iš anksto sukurtos pokyčius skatinančios bei
palaikančios struktūros.
Kadangi tenka radikaliai keisti organizacijoje egzistuojančias sistemas bei žmonių nuostatas,
aptarti antrepreneriškos organizacijos požymiai formuojasi palaipsniui. Daug mokslininkų
(Schneider, 1987; Handy, 1990; Schermerhorn, Hunt ir Osborn, 2005; Denison, 1990; Cameron ir
Quin, 1999) lygino organizacinę kultūrą ir antrepreneriškumą. Duncan, Ginter ir Jacobs (1988) ir
Morse (1986) teigė, kad žmonėms sunku pritaikyti antrepreneriškumą biurokratinio tipo
organizacijose. Tayeb (1988) kultūrą analizuoja kaip istoriškai išsivysčiusių, išmoktų vertybių bei
nuostatų rinkinį, kuriuo dalijasi tam tikros bendruomenės nariai ir kuris įtakoja gyvenimo būdą.
Kultūra, tai būdas, kuriuo grupė žmonių supranta ir interpretuoja supantį pasaulį. Kaip pastebi
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Kirzner

(1979),
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kultūros
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visuomenės

pritarimą

antreprenerystei, kuri išsiskleidžia toje visuomenėje kaip galimas atsakas į verslo aplinkoje
egzistuojantį neapibrėžtumą ir konkurenciją. Organizacijos kultūra tiesiogiai priklauso nuo
darbuotojų intelekto, žinių, vertybinių orientacijų, motyvų sistemos. Shein (1985) nurodo, kad
organizacijos kultūra - tai sistema, susidedanti iš nuostatų, vertybių, elgsenos normų ir lūkesčių.
Bet kurios organizacijos kultūros centre yra rinkinys organizacijos narių bendrai vertinamų ir
priimamų savybių. Organizacijos kultūra yra labai svarbi. Visų pirma ji organizacijos nariams
suteikia bendrumo jausmą. Organizacijos vertybių aiškumas skatina jos narių didesnį
susitapatinimą su pačia organizacija bei jos misija. Taip pat organizacijos kultūra skatina tam tikrą
elgsenos modelį (Greenberg, Baron, 2000). Aišku, kad kiekvienos įmonės kultūra yra įtakojama
verslo steigėjo vertybių. Jei kūrėjas yra tikras antrepreneris, galime tikėtis, kad naujos įmonės
kultūra irgi bus antrepreneriška. Kiekvienos organizacijos kultūra yra įtakojama ir organizacinės
struktūros, kuria savininkas pasidalina atsakomybe. Antrepreneriška kultūra skatina organizacijos
antrepreneriškumo raišką. Chell (2000) išvardina kultūros požymius, kurie antreprenerišką
organizaciją atskiria nuo neantrepreneriškos (administracinio tipo) organizacijos. Šie skirtumai yra
pateikiami 6 lentelėje.
6 lentelė
Antrepreneriškos organizacijos ir administracinės organizacijos kultūros bruožų palyginimas
Antrepreneriškos organizacijos
kultūros bruožai
Dėmesio centras nukreiptas į išorę
Orientuota į užduotį
Rizikuojanti
Dėmesys individualumui
Vyrauja kolektyvinis sprendimų priėmimas
Sprendimų priėmimas decentralizuotas
Inovacija
Neformalumas
Įsipareigojimas misijai
Vertinamos žinios

Administracinės organizacijos
kultūros bruožai
Dėmesio centras nukreiptas į vidų
Orientuota į prestižą
Linkusi į saugumą
Dėmesys konformizmui
Vyrauja individualus sprendimų priėmimas
Sprendimų priėmimas centralizuotas
Stabilumas
Formalumas
Įsipareigojimas organizacijai
Vertinamos procedūros

Šaltinis: Chell (2000).
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Cornwal ir Perlman (1990) išskiria 10 antrepreneriškos kultūros organizacijų bruožų:
¾ rizikos tolerancija;
¾ pagarba savo veiklai;
¾ pasitikėjimo ir atsakomybės etika;
¾ žmonės;
¾ emocinis pripažinimas;
¾ pasitenkinimas darbu;
¾ lyderiavimas;
¾ orientacija į vartotojų vertes;
¾ dėmesys detalėms ir išbaigtumui;
¾ efektyvumas ir veiksmingumas.
Antrepreneriškoje organizacijoje kultūra palaiko inovacijas, sukuria imlią idėjoms ir
eksperimentams terpę. Mintzberg (1983) pasiūlo plokščią, greitai reaguojančią į aplinkos pokyčius
organizacinę valdymo struktūrą, kuri remia iniciatyvas, naudoja efektyvios vidinės komunikacijos
įrankius ir metodus. Antrepreneriška organizacinė kultūra remia komandinį darbą, kuris sudaro
sąlygas efektyviems inovaciniams sprendimams.
Apibendrinant teorinėje dalyje išsakytas mintis, galime teigti, kad verslininkystės reiškinys
teoretikų yra suvokiamas gana skirtingai. Nepaisant įvairių sąvokos traktuočių, vadybos mokslo
atstovai vieningai pripažįsta reiškinio svarbą ir būtinybę jį nagrinėti. Atlikus „verslininkystės“
termino analizę, galime apibendrinti, kad verslininkystė – tai naujos vertės kūrimo procesas, kurio
metu verslininkas skiria reikiamą laiką bei pastangas, prisiimdamas galimą finansinę, psichologinę
ar socialinę riziką, ir už tai gauna piniginę naudą ir asmeninį pasitenkinimą.
Lietuvių kalboje dažnai terminai „verslininkystė“ ir „antreprenerystė“ yra naudojami kaip
žodžiai sinonimai. Tą patį galime pastebėti ir kalbant apie „verslininko“ bei „antreprenerio“
sampratų vartojimą. Tačiau, autoriaus nuomone, minėtos sąvokos negali būti vartojamos kaip
sinonimai, kadangi šių sąvokų prasmė nėra visiškai tapati ir jos savyje talpina skirtingą turinį.
Atliekant šių sąvokų lyginamąją analizę, galime pastebėti, kad „antreprenerystės“ sąvoka yra
platesnė, nes ji reiškiasi ne tik versle, bet ir kitose žmogaus veiklose. „Verslininkystės“ sąvoka
siejama tik su verslu. Verslininkas suprantamas kaip verslininkystės proceso centrinė ašis, o
smulkaus ir vidutinio verslo įmonės įkūrimas ir valdymas - kaip verslininkystės proceso etapai.
Ryšys tarp verslininkystės ir antreprenerystės atskleidžiamas 6 paveiksle.
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Individo ar organizacijos lygmens atsakas į greitai kintančios
aplinkos iššūkius, tai veiklos būdas, pasižymintis tokiomis
savybėmis kaip galimybių pastebėjimas, pro-aktyvumas,
inovatyvumas.

ANTREPRENERYSTĖ
VERSLININKYSTĖ
SMULKUS IR
VIDUTINIS
VERSLAS

Centrinė verslininkystės
proceso ašis

VERSLININKAS

Naujos vertės kūrimo procesas, kuriam verslininkas skiria
reikiama laiką bei pastangas, prisiimdamas galimą finansinę,
psichologinę ar socialinę riziką, ir už tai gauna piniginę
naudą ir asmeninį pasitenkinimą.

Smulkaus ir vidutinio verslo
įmonės įkūrimas ir valdymas
yra verslininkystės proceso
etapai

6 pav. Ryšys tarp antreprenerystės ir verslininkystės
Toliau darbe bus laikomasi sampratos, kad antreprenerystė yra – individo ar organizacijos
lygmens atsakas į greitai kintančios aplinkos iššūkius, tai veiklos būdas, pasižymintis tokiomis
savybėmis kaip galimybių pastebėjimas, pro-aktyvumas, inovatyvumas. O antrepreneris
suprantamas kaip asmuo, aktyviai ieškantis galimybių greitai kintančioje aplinkoje, gebantis jas
atpažinti ir įgyvendinti, inicijuojant ir valdant pokyčius.
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II. VERSLININKYSTĖS IR SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO SĄLYGŲ
IŠTIRTUMAS
Įvertinant šiuolaikinės verslo aplinkos aspektus, antrepreneriškumo formavimas įmonėje
tampa viena iš svarbiausių krypčių, norint, kad verslas tinkamai atsilieptų į jam keliamus iššūkius.
Teorinės dalies analizė atskleidė, kad verslininkystės procesas yra glaudžiai siejamas su smulkaus
ir vidutinio verslo įmonėmis. Asmuo verslo idėjas realizuoja įkurdamas firmą, kuri dažniausiai
priskiriama smulkaus ir vidutinio verslo kategorijai. Prieš rengiant antrepreneriškumo formavimo
modelį, svarbu įvertinti ir ištirti SVV platesniame verslininkystės proceso kontekste. Remiantis šia
nuostata autorius teigia, kad smulkus ir vidutinis verslas, kaip nagrinėjimo objektas, yra vienas iš
verslininkystės proceso etapų, tad svarbu nustatyti ir apibendrinti esmines kliūtis, stabdančias
verslininkystės proceso raidą.
Šioje darbo dalyje bus laikomasi tokio dėstymo nuoseklumo: 2.1 skyriuje pristatomas
disertanto parengtas Lietuvos verslininkystės proceso tyrimo modelis (VPTM). Šio modelio
pagrindu 2.2 skyriuje galėsime nustatyti Lietuvos verslininkystės proceso ištirtumo lygį. Antra
dalis baigiama smulkaus ir vidutinio verslo sąlygų Lietuvoje aptarimu, kuris pristatomas 2.3
skyriuje. Siekiant atskleisti tuos aspektus, kurių nenagrinėjo kiti smulkaus ir vidutinio verslo
tyrimai Lietuvoje bei remiantis minėtu modeliu, autorius parengė ir atliko Lietuvos smulkaus ir
vidutinio verslo empirinį tyrimą (kuris pristatomas trečioje disertacijos dalyje). Tokiu būdu
galėsime įvertinti smulkųjį ir vidutinį verslą bendrame verslininkystės proceso kontekste.

Verslininkystės ir smulkaus ir vidutinio verslo tyrinėjimų problematika
Pradžioje aptarsime problematiką, kuri siejasi su verslininkystės reiškinio bei SVV
tyrinėjimais. Nuo XX a. aštuntojo dešimtmečio, išaugęs susidomėjimas SVV ir jo reikšme pasaulio
ekonomikai ir visam verslininkystės procesui, skatina mokslininkus diskutuoti apie šio objekto
tyrimų metodologiją. Taip pat diskutuojama, kokius verslo aspektus reikėtų tirti, norint gauti
reikšmingus duomenis. Nors ir visuotinai pripažįstama, kad verslininkystė yra vienas iš svarbiausių
veiksnių, įtakojančių pokyčius ekonomikoje, reikia pastebėti, kad nėra nusistovėjusios vienos
visoms šalims priimtinos verslininkystės ir verslininko tyrimų metodikos, kuri leistų smulkaus ir
vidutinio verslo būklę bei taikomų priemonių poveikio efektyvumą objektyviai palyginti tarp
skirtingų šalių. Paskutiniais metais yra stebimos iniciatyvos sukurti vieningą verslininkystės tyrimų
metodiką. Prie šios metodikos kūrimo prisideda tokios organizacijos: Europos komisija,
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Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD) bei Pasaulio bankas. Vieningos
metodikos nebuvimas apsunkina mokslininkų galimybę išsamiau tyrinėti šį reiškinį. Viena iš
esminių problemų, trukdančių tirti verslininkystę - visuotinai priimtų tyrimų nebuvimas. Tokiu
būdu neįmanoma palyginti verslininkystės situacijos tarp skirtingų ES šalių ir įvertinti individualią
jų pažangą.
Vienas didžiausių SVV tyrinėjimų trūkumų - apsiribojimas tik bendrų demografinių duomenų
informacijos surinkimu. Siekiant skatinti SVV sektoriaus raidą, neužtenka tyrimų, atskleidžiančių
verslo pradėjimo priežastis, problemas bei eigą. Moksliniai tyrimai turėtų išsamiau nagrinėti SVV
bendrame verslininkystės proceso kontekste. Atsižvelgiant į minėtų tyrinėjimų ribotumus yra labai
svarbu nubrėžti Lietuvos SVV ir verslininkystės proceso tyrinėjimo gaires.
Idealus tyrimas turėtų matyti verslininkystės procesą kaip kompleksinį reiškinį, savyje
talpinantį daug kintamųjų. Šiuo metu verslininkystės tyrėjai sutinka, kad tyrimuose turėtų būti
įtraukti skirtingi matavimai, atspindintys įvairius verslininkystės proceso aspektus. Tarp
mokslininkų vyksta diskusija ir apie tai, kokiais matais reikėtų išmatuoti verslininkystės procesą.
Verslininkystė yra heterogeninė veikla, apimanti platų spektrą visiškai skirtingų organizacijų ir
veiklos rūšių. Dauguma visuotinai priimtų apibrėžimų ir mato vienetų tiria verslininkystę kaip
homogeninę veiklą. Tokiu būdu tyrimai neatspindi tikrovės sudėtingumo. Vieni jų surenka daugiau
aprašomojo pobūdžio statistinius duomenis (darbuotojų skaičius, firmos dydis ir panašios
charakteristikos), kiti tiria verslininkystės paplitimą. Dar kiti verslininkystės tyrimai analizuoja
inovatyvių veiklų keliamus pokyčius, faktorius, parodančius inovatyvią veiklą, patentuotų atradimų
skaičių ir naujų produktų inovacijas. Kiti tyrėjai nagrinėja firmų augimo kriterijus.
Londono verslo mokykla (London business school) kartu su Bobson koledžu nuo 1997 metų
vykdo tyrimą „Pasaulinis verslumo monitoringas“ (Global Entrepreneurship Monitor, 2007). Tai
vienas iš didžiausių, išsamiausių pasaulyje verslininkystės tyrimų, analizuojančių jos suvokimą,
verslininkišką veiklą ir nacionalinio lygmens ekonominį augimą. Tyrimas apima 42 šalis, kurios
skirstomos į tris grupes: aukšto pragyvenimo lygio, vidutinio ir žemo pragyvenimo lygio šalys
Europoje ir Azijoje, bei vidutinio ir žemo pragyvenimo lygio šalys lotynų Amerikos ir Karibų
regione. Kadangi Lietuva jame nedalyvauja, tai mūsų šalies SVV tyrėjai praranda galimybę gauti
reikšmingus duomenis apie verslininkystės procesą ir smulkaus ir vidutinio verslo vietą jame. Šio
tyrimo išskirtinumas – skiriamas didelis dėmesys asmenų elgsenai, atsižvelgiant į verslo pradėjimą
ir jo valdymą. „Pasaulinio verslumo monitoringo“ tyrimas apima platų verslininkystės proceso
charakteristikų spektrą (motyvacija, inovatyvumas, konkurencingumas). Vienas svarbesnių tyrimo
objektų - ankstyvosios stadijos verslininkiška veikla ir jos paplitimo laipsnis. Tiriamos jaunos,
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nedidelės įmonės, kurios generuodamos inovacijas, užpildydamos rinkos nišas bei didindamos
konkurenciją, prisideda prie išteklių perskirstymo. Šalies ekonominis augimas ir bendras šalies
ekonominės veiklos lygis „Pasaulinio verslumo monitoringo“ tyrėjų pagrinde siejamas su
smulkiomis ir jaunomis įmonėmis. Tai leidžia susidaryti aiškesnį supratimą, kodėl verslininkystė
yra tokia svarbi visai šalies ekonomikai.
Apibendrinant galime teigti, kad vieni svarbiausių verslininkystės proceso analizės būdų verslininkystę skatinančių ar stabdančių veiksnių tyrinėjimai. Tai įgalina geriau suprasti
verslininkystės procesą, įvardinti jo būklę, problemines sritis bei ieškoti galimų sprendimo kelių.
Autoriaus parengtas verslininkystės proceso tyrimo modelis ir siekia įvertinti verslininkystės
proceso kiekvieno iš etapų egzistuojančius trukdžius, kurie stabdo verslininkystės bei SVV raidą.
Pasak autoriaus, verslininkystės procesas prasideda nuo verslininkystę skatinančių sąlygų.
Šiame etape visi žmonės yra potencialūs verslininkai. Asmuo įvertinęs savo vidinius veiksnius
(galimybes ir gebėjimus, patirtis, asmeninės baimės, stabdančios nuo verslo veiklos) ir išorinius
veiksnius (skatinančius ar trukdančius pradėti verslininkišką veiklą) bei egzistuojančią verslo
galimybę, tampa potencialiu verslininku, kuris pradeda formalų įmonės kūrimo etapą. Kadangi
verslininkystės sąlygos Lietuvoje tyrinėjamos nepakankamai, autorius remiasi antriniu šaltiniu –
nuo 2000 metų Europos komisijos atliekamu „Verslininkystė Europoje“ tyrimu (Entrepreneurship
survey, 2007). Lietuva jame dalyvauja nuo 2004 m. Tai yra bene vienintelis šaltinis, leidžiantis
objektyviai palyginti Lietuvos ir kitų ES šalių verslininkystės sąlygas.
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2.1. LIETUVOS VERSLININKYSTĖS PROCESO TYRIMO MODELIS
Šiame skyriuje suformuosime verslininkystės proceso sampratą ir aptarsime jį sudarančius
etapus, taip pat pristatysime autoriaus parengtą verslininkystės proceso tyrimo modelį. Autorius
verslininkystės procesą apibrėžia kaip reiškinį, kai asmuo atpažįsta ir įvertina verslo sąlygas bei
savo gebėjimus, pamato verslo galimybę ir jai įgyvendinti įkuria verslo organizaciją.
Verslininkystės procesą autorius siūlo skirstyti į tris etapus, kurie pateikiami 7 paveiksle.
Pirmasis etapas įvardinamas kaip „Verslo sąlygų atpažinimas ir vertinimas“. Antrasis etapas „Verslo kūrimas“. Verslininkystės procesą užbaigia trečiasis - „Verslo funkcionavimo“ etapas.
Kiekvieno iš etapų centrinė ašis – yra asmuo ir jo nuostata verslo atžvilgiu, kuri kiekviename etape
yra vis kitokia. Todėl autorius siūlo juos vadinti „ne-verslininku“, „potencialiu verslininku“ ir
„verslininku“.
I Etapas

„Verslo sąlygų
atpažinimas ir
vertinimas“

II Etapas

„Verslo
kūrimas“

III Etapas

„Verslo
funkcionavimas“

7 pav. Verslininkystės proceso etapai
Kiekvienas iš verslininkystės proceso etapų reikalauja skirtingų iššūkių, kompetencijų bei
gebėjimų iš asmens, kuris eina verslininkystės proceso keliu. Teigiami veiksniai sąlygoja perėjimą
į kitą etapą, neigiami – tai stabdo. Tolimesniame svarstyme pateiksime detalų verslininkystės
proceso pristatymą, išsamiau pakomentuojant kiekvieną iš įvardintų etapų.
I etapas “Verslo sąlygų atpažinimas ir vertinimas“
Pirmame etape pagrindinis veikėjas yra „ne – verslininkas“ (asmuo neužsiimantis verslo
veikla). Tokiu būdu bet kuris asmuo turi galimybę įsitraukti į verslą. Jis net gali turėti tam tikrų
asmeninių savybių rinkinį, kurį įvardinome „verslumo“ terminu. Tačiau verslininko skiriamasis
bruožas ne tik disponavimas reikiamomis savybėmis, bet ir aktyvus veikimas, pasireiškiantis verslo
galimybės pastebėjimu bei verslo organizacijos įkūrimu tai galimybei realizuoti. „Verslo sąlygų
atpažinimo ir vertinimo“ etape asmeniui

iškyla dilema – pasirinkti verslininko kelią ar būti

samdomu darbuotoju. Šiame pasirinkime susijungia tiek asmeninė patirtis, tiek turimos žinios ir
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įgūdžiai bei asmeninės baimės (įsitraukimo į verslo pradžią pasekmių, bankroto, netikrumo dėl
pastovių pajamų, baimė prisiimti atsakomybes, susijusias su verslu). Asmens pasirinkimas yra
įtakojamas daugelio išorinių veiksnių, kuriuos bendrai galime įvardinti verslininkystės sąlygomis.
Prie tokių veiksnių galime priskirti politinius, teisinius, švietimo veiksnius, bendrą šalyje
vyraujančią verslumo kultūrą, kuri atspindi visuomenės palankų ar nepalankų požiūrį į
verslininkystę.
II etapas “Verslo kūrimas“
Antrasis etapas prasideda asmeniui apsisprendus pradėti verslą. Taip jis tampa „potencialiu
verslininku“. Prieš kuriant įmonę reikia gebėti įvertinti verslo aplinką (su joje esančia galimybe)
bei atlikti savo paties įgūdžių, žinių ir patirties analizę. Remiantis tokiu įvertinimu, jis
apsisprendžia pradėti verslą. Galimybės „atpažinimas“ verslo aplinkoje priklauso nuo asmeninių
savybių, turimų žinių, įgūdžių. Toje pačioje situacijoje, vienas „pagaus“ galimybę, kitas
paprasčiausiai jos nepastebės. Galimybės pamatymas - viena svarbiausių verslininko savybių.
Pastebėjęs galimybę, žmogus toliau įvertina galimą verslininkiškos veiklos kainą, galimą riziką bei
naudą, kurią gaus pradėjęs verslą. Į verslą einama dėl naudos, kuri gali būti suprantama kaip
saviraiška, nepriklausomybė, laisvė daryti sprendimus, galimybė daugiau uždirbti lyginant su
buvimu samdomu darbuotoju. Verslo veiklos rizikos įvertinimo metu nagrinėjamos galimos
buvimo verslininku neigiamos pasekmės: netikrumas dėl ateities, pastovaus stabilaus darbo
netekimas, pradžioje galima nuostolinga veikla, socialinių garantijų netekimas, verslo bankroto
pasekmės.
Verslo pradžia yra sudėtingas ir labai komplikuotas procesas, apimantis visą eilę svarbių
sprendimų, tokių kaip verslo idėjos pagrindimas, verslininko asmeninių savybių, verslo
organizavimo sąlygų įvertinimas, įmonės juridinės formos parinkimas, verslo organizavimo
projekto ir steigimo dokumentų parengimą ir įmonės registravimas. Vienas iš pagrindinių žingsnių
pradedant verslą, – verslo aplinkos analizė. Turėdami informaciją apie verslo aplinką, jai įtaką
darančius veiksnius, galime sėkmingiau numatyti naujo verslo kūrimo galimybes ir veikiančių
įmonių konkurencingumą. Sėkmingą įmonės veiklą lemia trys svarbūs veiksniai: naujos idėjos
privalumai, verslininko sugebėjimai ir finansinės galimybės. Verslo pradžia yra sudėtingas
procesas, todėl prieš pradėdamas verslą, verslininkas turi pats sau atsakyti į klausimą, kokie
motyvai jį skatina pradėti savo verslą. Moksliniai tyrimai nurodo dažniausių verslo pasirinkimų
motyvų grupes: vienus galime apibendrinti kaip pozityvius motyvus. Prie jų priskiriami savo
įgūdžių ir kompetencijos panaudojimas, saviraiška. Dažniausiai jie pasireiškia tada, kai pradedamas
verslą asmuo įvertina savo galimybes ir gebėjimus ir apmąsto verslo galimybę. Negatyvūs motyvai
pasireiškia kai žmogus sprendimus priima skubotai, verčiamas tam tikrų aplinkybių (verslą pradeda
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siekdamas išvengti nedarbo). Tokiu būdu asmuo neturi pakankamai laiko įvertinti nei savo
asmeninius gebėjimus, nei verslo aplinkos veiksnius. Nuo įsitraukimo į verslą motyvų, teisingo
savo poreikių įvertinimo nemažai priklauso būsimo verslo sėkmė.
III etapas „Verslo funkcionavimas“
Trečiojo etapo pradžia sutampa su verslo įmonės veiklos pradžia. Šiame etape verslininkas
prisiima atsakomybę, susijusią su organizacijos valdymu, siekiant įgyvendinti verslo idėjas. Šiame
etape labai svarbu išsiaiškinti verslo įmonę įtakojančius vidinius iš išorinius veiksnius. Prie vidinių
veiksnių grupės priskiriami verslininko kontroliuojami individo arba įmonės lygmens veiksniai:
įmonės konkurenciniai pranašumai, struktūra, valdymo stilius, organizacinė kultūra ir firmos
elgsena. Išorinius veiksnius sąlygoja verslo aplinka. Todėl šių veiksnių verslininkas negali
tiesiogiai kontroliuoti, bet siekdamas įmonės veiklos sėkmingumo, į juos privalo atsižvelgti. Prie
išorinių veiksnių yra priskiriami administracinių trukdžių ir mokestinių kliūčių dydis, konkurencija
rinkoje, konkurencinės sąlygos su stambiomis įmonėmis, korupcijos lygis, paramos verslui
infrastruktūros lygis, galimybė pasinaudoti verslo finansavimo šaltiniais, visuomenės požiūris į
verslininką, vyraujanti palanki arba nepalanki verslumo kultūra šalyje bei vyriausybės taikomos
politikos priemonės.

Verslininkystės proceso tyrimo modelis
Autoriaus parengto Lietuvos verslininkystės proceso tyrimo modelio (žr. 8 pav.)

pagrindinis

tikslas – išskirti veiksnių grupes ir įvardinti esminius trukdžius, stabdančius verslininkystės
proceso, o taip pat ir SVV raidą. Verslininkystės proceso tyrimo modelis parengtas taip, kad apimtų
svarbius veiksnius asmeniniame, firmos ir verslo aplinkos lygmenyse. Svarbu pažymėti tai, kad šie
veiksniai yra kintantys ir tarpusavyje susiję. Pavyzdžiui, asmuo, pradėjęs verslą, gali po kiek laiko
nuspręsti nebeužsiimti verslu ir, tokiu būdu, grįžti į verslininkystės proceso pradinį tašką.
Verslininkystės proceso tyrimo modelyje naudojama „proceso“ sąvoka pabrėžia verslininkystės
dinamiškumą.
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Veiksniai, teigiamai įtakojantys verslininkystės procesą

III ETAPAS

Veiksniai, neigiamai įtakojantys verslininkystės procesą

I ETAPAS
„VERSLO SĄLYGŲ
ATPAŽINIMAS IR
VERTINIMAS“

VERSLO ĮMONĖ

POTENCIALUS
VERSLININKAS

VERSLO ĮMONĖS
ĮKŪRIMAS

Verslo paramos
infrastruktūra

NE –
VERSLININKAS

„VERSLO KŪRIMAS“

APSISPRENDIMAS
TAPTI
VERSLININKU

Verslininkystės
lygis

VERSLININKYSTĖS
SĄLYGOS

Požiūris į
verslininką

„VERSLO FUNKCIONAVIMAS“

II ETAPAS

VERSLININKAS

III etapo tyrimas
II etapo tyrimas
VERSLININKIŠKO AKTYVUMO
INDEKSAS

I etapo tyrimas
VERSLININKYSTĖS SĄLYGOS
• Verslininko įvaizdis
• Verslininkystės lygis
• Verslininkystės klimatas

ASMENS NUOSTATOS
VERSLO ATŽVILGIU

VERSLO PRADĖJIMĄ
STABDANČIOS KLIŪTYS
VERSLO PRADĖJIMO
PRIEŽASTYS

VERSLO POBŪDIS
(galimybė ar būtinybė)
VEIKSNIAI STABDANTYS /
SKATINANTYS VERSLO
RAIDĄ
ĮMONIŲ KONKURENCINIAI
PRANAŠUMAI
ĮMONIŲ VEIKLOS KLIŪTYS

8 pav. Lietuvos verslininkystės proceso tyrimo modelis (parengta autoriaus)
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Kiekviename iš etapų yra tiriami tam tikri veiksniai, kurie įtakoja verslininkystės procesą.
Kaip matome iš 7 lentelės, veiksnių pobūdis gali būti trejopas: neigiamas, teigiamas ar neutralus.
Neigiami veiksniai yra tie, kurie stabdo verslininkystės proceso raidą. Prie jų priskiriami: verslo
pradžios baimės, verslo pradėjimą stabdančios kliūtys, veiksniai, stabdantys smulkaus ir vidutinio
verslo raidą. Prie teigiamų veiksnių grupės priskiriami veiksniai skatinantys verslininkystės
procesą: verslo pradėjimo priežastys, skatinantys verslo raidą veiksniai bei smulkaus ir vidutinio
verslo įmonių konkurenciniai pranašumai. Neutralių veiksnių dėka įvertinamos verslininkystės
sąlygos, asmens nuostatos verslo atžvilgiu, įkurto verslo pobūdis, verslininkiško aktyvumo bei
verslininkystės klimatas. Verslininkystės proceso analizės pabaigoje neutralūs veiksniai taps
teigiamais arba neigiamais. Visa tai leis įvardinti Lietuvos verslininkystės proceso etapuose
esančius esminius trukdžius.
7 lentelė
Verslininkystės proceso tyrimo modelyje tirtų veiksnių pobūdis
Verslininkystės procesą įtakojantys veiksniai

Veiksnio pobūdis
Neigiamas
-

VERSLININKYSTĖS SĄLYGOS:

I ETAPAS

Verslininkystės lygis
Verslininkystės klimato indeksas
ASMENS NUOSTATOS VERSLO ATŽVILGIU:
Pasirinkimas tarp buvimo verslininku
ir buvimo samdomu darbuotoju

II ETAPAS

Verslo pradžios baimės

III ETAPAS

VERSLININKYSTĖS PROCESAS

Verslininko įvaizdis

VERSLO PRADĖJIMĄ STABDANČIOS KLIŪTYS
VERSLO PRADĖJIMO PRIEŽASTYS
VERSLININKIŠKO AKTYVUMO INDEKSAS
VERSLO POBŪDIS (galimybė ar būtinybė)
VEIKSNIAI STABDANTYS VERSLO RAIDĄ
VEIKSNIAI SKATINANTYS VERSLO RAIDĄ
ĮMONIŲ KONKURENCINIAI PRANAŠUMAI

Neutralus
0

Teigiamas
+

Remiantis parengtu modeliu, tiriamas kiekvienas iš verslininkystės proceso etapų (žr. 9 pav.).
Siekdami įvertinti modelyje pateikiamų pirmojo „verslo sąlygų atpažinimas ir įvertinimas“ ir
antrojo „verslo kūrimas“ etapų ištirtumą, pagrinde rėmėmės Europos komisijos 2007 metais atlikto
verslininkystės sąlygų ES šalyse tyrimo rezultatais (Entrepreneurship survey, 2007). Trečiojo
verslininkystės proceso etapo „verslo funkcionavimas“ ištirtumą atlikome įvertinus kitus tyrimus,
kurie analizuoja Lietuvos SVV (Lietuvos statistikos departamento tyrimu „SVV įmonių verslo
sėkmės veiksniai“ (Statistikos, 2007). Kadangi minėti tyrimai nepilnai atskleidžia trečiąjį etapą
įtakojančius veiksnius, tai atliekamas autoriaus parengtas empirinis smulkaus ir vidutinio verslo
įmonių tyrimas (kuris pristatomas trečioje darbo dalyje).

Pirmojo ir antrojo etapų ištirtumas (įvertinant
Lietuvos verslininkystės sąlygas lyginant su
kitomis ES šalimis)

I Etapas
„Verslo sąlygų
atpažinimas ir
vertinimas“

Autoriaus atliktas
Lietuvos SVĮ empirinis tyrimas

II Etapas
„Verslo kūrimas“

III Etapas
„Verslo
funkcionavimas“

Verslininkystės procesas

9 pav. Verslininkystės proceso etapuose naudojami tyrimai
Europos komisijos tyrimo dėka analizuojami šie kintamieji: visuomenės požiūris į
verslininką, priežastys, skatinančios pradėti verslą, verslo pradėjimo baimės, vykdomi verslo
veiklos galimybių ir tikėtinumo palyginimai. Tyrimas daugiau koncentruojasi į asmeninį lygmenį,
siekiant išsiaiškinti individo motyvus būti verslininku ar rinktis samdomo darbuotojo kelią. Šio
tyrimo analizė įtraukta dėl galimybės įvertinti Lietuvos verslininkystės sąlygas bei verslininkystės
proceso etapus ir juos objektyviai palyginti tarp skirtingų šalių. Tokiu būdu pasitelkiant antriniais
šaltiniais ir autoriaus atliktų SVĮ tyrimu, galime išsamiau ir giliau pažvelgti į verslininkystės
situaciją Lietuvoje, ją lyginant su Europos sąjungos šalimis bei įvertinti smulkaus ir vidutinio
verslo įmones bendrame verslininkystės proceso kontekste.
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2.2. VERSLININKYSTĖS SĄLYGOS LIETUVOJE IR JŲ PALYGINIMAS SU KITŲ
EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIŲ SITUACIJA

Šiame skyriuje siekiama įvertinti pirmojo ir antrojo verslininkystės proceso etapų ištirtumą.
Vienas iš didžiausių iššūkių, su kuriuo šiuo metu susiduria Europos sąjunga – siekis vystyti ir
skatinti verslininkystę. Europos komisija, išleistame verslininkystės analizės, tyrimų rinkinyje
„Verslininkystės sąlygos Europoje“ (Entrepreneurship survey, 2007), kelia ir analizuoja klausimą:
kodėl yra stebimas mažas europiečių, pradedančių nuosavą verslą, skaičius. Taip pat šiame
dokumente įvardinamos strateginės ekonomikos politikos sritys. Prie jų priskiriama verslininkiškos
mąstysenos plėtra, palankios aplinkos smulkiam verslui kūrimas bei žmonių skatinimas imtis
nuosavo verslo. Šio tyrimo analizė įtraukta dėl galimybės analizuoti apjungtus skirtingų šalių
duomenis, objektyviai palyginti ir įvertinti verslininkystės sąlygas bei verslininkystės proceso
etapus tarp skirtingų šalių.
Europos komisijos įmonių ir pramonės generalinis direktoratas paskutinius keturis metus
tyrinėjo ir lygino verslininkystės vystymąsi Europoje. Gautus duomenis apibendrino ir pristatė
„Verslininkystės sąlygos Europoje“ tyrime “ (Entrepreneurship survey, 2007). Šiuo metu tyrimas
apima dvidešimt penkias Europos sąjungos šalis nares, Jungtines Amerikos Valstijas (toliau JAV),
Islandiją ir Norvegiją. Šio tyrimo tikslas – išnagrinėti verslininkystės vystymąsi, nustatyti veiksnius
skatinančius verslininkišką mąstyseną bei verslo pradėjimą. Taip pat analizuojamos visuomenės
nuostatos į verslininkiškumą, verslininkišką švietimą, rizikos prisiėmimą bei verslo pradėjimą,
tiriamos verslumo kliūtys bei verslo nesėkmės. Lietuva nuo 2004 metų dalyvauja šiame tyrime,
todėl smulkųjį ir vidutinį verslą tiriantys mokslininkai turi galimybę palyginti Lietuvos ir kitų
Europos šalių verslo sąlygas bei verslininkystę įtakojančius veiksnius.
Verslininkystės proceso I etapo tyrimas analizuoja verslininkystės sąlygas bei lietuviams
būdingą nuostatą verslo atžvilgiu. Verslininkystės sąlygos apibūdinamos tiriant vyraujantį
Lietuvoje verslininko įvaizdį ir bendrą šalies verslininkystės lygį.
¾ Verslininko įvaizdis. Vyraujantis verslininko įvaizdis yra vienas iš būdų įvertinti bendrą
šalies verslo kultūrą. Taip pat šis kriterijus svarbus įvertinant verslininkystės sąlygas Lietuvoje. Jis
nurodo visuomenės nuostatas į verslininkus, kurios lemia verslo aplinką ir aplinkinių žmonių
palankumą verslo pradėjimui. Šie veiksniai stipriai įtakoja asmens apsisprendimą pasirinkti
verslininko kelią. Siekiant palyginti Lietuvoje ir kitose Europos šalyse esančias nuostatas į
verslininkus, analizavome Europos komisijos užsakymu atliktą „Verslininkystės sąlygos Europoje“
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tyrimą. Jame pristatomi įdomūs duomenys apie šalyse vyraujantį verslininko įvaizdį. Asmenų,
kurie turi teigiamą nuostatą verslininko atžvilgiu pasiskirstymas pagal šalis yra tolygus. Su
teiginiais, kad verslininkas yra „darbo vietų kūrėjas“ ir „gerovės kūrimo pagrindas“ sutinka
dauguma europiečių (aštuoni iš dešimties). Stebima nuostata nesiskiria tarp naujai į Europos
Sąjungą įstojusių šalių grupės (toliau NŠN) ir senųjų ES narių.
Analizuodami neigiamų nuostatų į verslininkus paplitimą, stebime, kad jos labiau populiarios
naujose ES šalyse narėse. Ne išimtis yra ir Lietuva. Analizuodami tyrimuose pateikiamus
duomenis, pastebime, kad lietuvių požiūris į verslininką vienas neigiamiausių Europoje. Daugiau
kaip pusė lietuvių (53 proc.) pritaria teiginiui, kad verslininkai „galvoja tik apie savo gerovę“ (žr.
10 pav).
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Šaltinis: Entrepreneurship survey in EU (2007).
Pastabos: ES 15 – ES šalys senbuvės; NŠN - į ES naujai įstojusių dešimties šalių grupė.

10 pav. Neigiamo verslininko įvaizdžio (pritarimas teiginiui „verslininkas galvoja tik apie
savo gerovę“) paplitimas skirtingose šalyse
Lietuviai pagal šį požiūrį yra šešti tarp visų ES šalių ir aštuoniais procentais lenkia bendrą ES
vidurkį, kuris sudaro 45 procentus (žr. 1 priedą). Lietuvoje nuostata, kad „verslininkas išnaudoja
kitus“ yra labiausiai paplitusi (72 proc. žmonių nurodo pritariantys). Šios nuostatos paplitimą
lygindami su bendru ES vidurkiu (42 proc.) ar su į ES naujai įstojusių šalių vidurkiu (57 proc.),
galime teigti, kad Lietuvoje neigiama nuostata į verslininką yra labai stipriai išreikšta (žr. 11 pav.).
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Šaltinis: Entrepreneurship survey in EU (2007).
Pastabos: ES 15 – ES šalys senbuvės; NŠN - į ES naujai įstojusių dešimties šalių grupė.

11 pav. Neigiamo verslininko įvaizdžio (pritarimas teiginiui „verslininkas išnaudoja kitus“)
paplitimas skirtingose šalyse
Įvertinus abu neigiamą verslininko įvaizdį nusakančius teiginius: „verslininkas išnaudoja
kitus“ ir „verslininkas galvoja tik apie savo gerovę“ stebima tendencija, kad be Lietuvos dar trijose
šalyse - Kipre, Lenkijoje bei Slovėnijoje - pastebimas vyraujantis neigiamas požiūris į verslininką.
Taip pat lyginant naujai į ES įstojusių šalių grupę ir ES šalis senbuves, pastarosiose vyrauja
palankesnė nuomonė apie verslininką (žr. 2 priedą).
Stebima įdomi tendencija, kad lietuvių nuostata verslininko atžvilgių yra balansuojanti tarp
dviejų kraštutinumų: teigiamo ir neigiamo įvaizdžio. Panašias tendencijas galime pastebėti ir tarp
kitų buvusių sovietinio bloko šalių. Iš to galime daryti išvadą, kad visuomenėje dar nėra
susiformavęs verslininko vaidmuo bei įvaizdis. Verslas, kaip veiklos sritis, dar ieško vietos žmonių
sąmonėje ir daugumai verslininkystė vis dar yra „nepažįstama žemė“. Kadangi, vyraujantis
verslininko įvaizdis yra vienas svarbiausių verslininkystės procesą bei apsisprendimą imtis verslo
įtakojančių veiksnių, jį keisti yra svarbus uždavinys. Tai savotiškas indikatorius, atspindintis
verslininkystės proceso būklę.
¾ Asmens nuostatos verslo atžvilgiu. Tai veiksnys taip pat apibūdinantis pirmąjį
verslininkystės proceso etapą. Analizuodami Europos komisijos pateikiamą „Verslininkystės
Europoje“ tyrimą, galime lyginti skirtingų šalių žmonių nuomonę apie galimybę imtis nuosavo
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verslo. Šią nuomonę apibūdina pasirinkimas tarp dviejų alternatyvų: pirmenybės teikimo buvimui
samdomu darbuotoju ir pirmenybės teikimo galimybei pradėti savo verslą. Analizuodami šiuos
duomenis, mokslininkai nustato visuomenėje esančių potencialių verslininkų kiekį. Aišku,
pirmenybės teikimas nuosavam verslui lyginant su galimybe būti samdomu darbuotoju, dar
nereiškia, kad toks asmuo tikrai pradės savo verslą. Tačiau tai leidžia matyti bendras tendencijas ir
jas lyginti bendrame ES šalių kontekste. Daugiau europiečių pirmenybę teikia darbuotojo statusui
(44 proc.). Penkiose naujai priimtose šalyse narėse skaičius žmonių, teikiančių pirmenybę buvimui
darbuotoju viršijo skaičių žmonių, linkusių turėti verslą (Slovėnija, Slovakija, Čekija, Estija,
Vengrija). Likusiose šalyse (Kipras, Latvija, Lietuva, Lenkija, Malta) pastebimos priešingos
tendencijos. Bendrame ES kontekste, lietuviai dažniausiai pirmenybę teikia buvimui verslininku
(58 proc.), taip pat yra stebimas šio skaičiaus didėjimas (lyginant su 2004 ir 2007 metų
duomenimis, stebime šešių procentų didėjimą). Šie duomenys yra kiek netikėti, atsižvelgiant į prieš
tai aptartą vyraujančią neigiamą nuostatą verslininko atžvilgiu. Stebimas prieštaravimas, kurį
galime aiškinti Lietuvoje nesiformavusia verslo kultūra. gali nėra iki galo ir dėl to. Panašios
tendencijos - verslininko įvaizdžio tarp kraštutinumų visuomenėje svyravimas, stebimos ir tarp visų
į ES naujai įstojusių šalių.
Pasirinkimas tarp „buvimo darbuotoju“ ir „buvimo verslininku“ parodo bendrą tendenciją ir
asmenų nusistatymą verslo atžvilgiu. Tekdami pirmenybę buvimui darbuotoju 22 procentai lietuvių
kaip pagrindinę priežastį nurodo „sprendimo pradėti verslą sudėtingumą“ (žr. 12 pav.).
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12 pav. Lietuvių nurodomos priežastys, lemiančios pasirinkimą pirmenybę teikti
buvimui samdomu darbuotoju
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Viena iš priežasčių, paaiškinanti tokį pasirinkimą, autoriaus nuomone galėtų būti
egzistuojantys tokie verslo pradžios trukdžiai, kaip žinių apie verslo pradėjimą trūkumas. Taip pat
tai gali rodyti lietuviams būdingas didesnes baimes, susijusias su verslo pradžia. Kai tuo tarpu ši
priežastis ES nurodoma tik penktoje vietoje (7 proc.). Taip pat ir tarp naujųjų ES šalių ji paminėta
penktoje vietoje (8 proc.).
Antroji priežastis, kurią renkasi lietuviai, pirmenybę teikdami darbuotojo statusui, – „noras
turėti reguliarias, fiksuotas pajamas“ (18 proc. respondentų). Lygindami ES rodiklius, stebime, kad
šio rodiklio svarbos augimą (nuo 2004 metų didėja respondentų skaičius, pabrėžiančių pastovių,
fiksuotų pajamų svarbą). Trečioje pagal svarbą, vietoje dėl ko pirmenybė teikiama buvimui
samdomu darbuotoju, lietuviai nurodo „įgūdžių, būtinų verslo pradėjimui, trūkumą“. Pastaroji
priežastis taip pat rečiau minima tarp europiečių (5 proc.) (žr. 3 priedą).
Analizuodami priežastis, dėl ko Lietuvoje renkamasi būti verslininku, pastebimos tokios
tendencijos: dažniausiai minima priežastis yra saviraiška (56 proc.) (žr. 13 pav.). Ta pati priežastis
dažniausiai įvardinama ir kitose Europos šalyse. Respondentai, kurie pirmenybę teikia verslui,
grindžia savo pasirinkimą gauta laisve ir saviraiška (66 proc.). Antroji pagal svarbą, lietuvių
nurodoma priežastis - didesnių pajamų tikimybė (26 proc.). Galime įžvelgti skirtumus tarp senųjų ir
naujųjų ES šalių. Senojoje Europoje labiau akcentuojama laisvė nuspręsti darbo laiką ir vietą, kai
tuo tarpu naujos šalys narės akcentuoja didesnių pajamų galimybę (žr. 4 priedą). Esminių skirtumų
tarp lietuvių ir kitų ES šalių nepastebėta.
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13 pav. Lietuvių nurodomos priežastys, lemiančios pasirinkimą pirmenybę teikti
buvimui verslininku
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Apibendrinant galime teigti, kad naujose ir senose Europos šalyse verslui keliami lūkesčiai
skiriasi. Naujų šalių žmonėms yra svarbesnė galimybė gauti didesnes pajamas (34 proc.) lyginant
su respondentais iš senųjų ES šalių (18 proc.).
Analizuojant įvairiose šalyse žmonių teikiamą skirtingą svarbą verslui, galime teigti, kad
lietuviai mato mažiau verslo galimybių (5 proc.), tiek lyginant su bendru naujųjų ES šalių vidurkiu
(11 proc.), tiek lyginant su bendru senųjų ES šalių vidurkiu (7 proc.). Palyginimui, kitų Baltijos
šalių gyventojai nurodo daug didesnę verslo svarbą (estai - 29 proc., latviai - 28 proc.). Toliau bus
aptariami veiksniai, kurie yra svarbūs įvertinant antrąjį verslininkystės proceso etapą ir jo ištirtumą.
¾ Kliūtys stabdančios buvimą verslininku. Verslininkystės proceso antrame etape svarbu
įvardinti verslo pradėjimo priežastis ir verslo pradėjimą stabdančias kliūtis. Verslininkystės sąlygos
apibūdinamos tiriant vyraujantį Lietuvoje verslininko įvaizdį ir bendrą šalies verslininkystės lygį.
Analizuojant kodėl pirmenybė teikiama buvimui verslininku, būtina aptarti tokius du aspektus:
norą būti verslininku, ir galimybes būti juo. Remiantis tyrimu, trys iš dešimt europiečių, kurie šiuo
metu yra samdomi darbuotojai, galvoja ateityje rinktis verslininko kelią. Stebima tendencija, kad
skaičius europiečių, norinčių būti verslininkais, mažėja, ypač tarp senųjų ES narių. „Senojoje“
Europoje 28 % respondentų, kurie yra samdomi darbuotojai, palankiai žiūri į idėją per artimiausius
5 metus imtis verslo. Naujose ES šalyse šis skaičius siekia 40%. Naujų ES narių piliečiai labiau
linkę pritarti idėjai pradėti verslą. Tik 1/3 europiečių, kurie šiuo metu yra samdomi darbuotojai,
tiki, kad per artimiausius 5 metus jie gali tapti verslininkais. Likę 2/3 respondentų mano, kad tai
visiškai neįmanoma. Galimybė tapti verslininku labiau tikėtina tarp naujųjų ES šalių nei tarp šalių
senbuvių (39 proc. ir 30 proc.). Iš naujokių šalių aukšti rezultatai yra Lenkijoje (48 proc.) ir
Latvijoje (42 proc.).
Ketvirtadalis Europos šalių respondentų finansų trūkumą įvardina kaip pagrindinė kliūtį
stabdančia buvimu verslininku (žr. 5 priedą). Pastaroji priežastis ES10 šalyse įvardijama dažniau
nei ES15 (33 proc. lyginant su 23 proc.). Antroji pagal svarbumą nurodoma priežastis – įgūdžių
trūkumas (ES10 – 12 proc., ES15 – 10 proc.). Verslo idėjų trūkumą ir administracinius barjerus
nurodo nedaug respondentų. Šalių analizė parodė, kad Lietuva yra šalis, kurioje 55 %, respondentų,
niekada nepagalvojusių apie verslo pradėjimą, skaičius yra vienas didžiausių Europoje (žr. 14
pav.).
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14 pav. Respondentų, kurie niekada nepagalvojo pradėti verslą procentas
Buvo siekta nustatyti ar žmonės, kurie įkūrė ar kuria šiuo metu verslą dėl to, kad „pagavo“
galimybę ar tai kilo iš būtinybės. Kaip matome iš 15 paveikslo, ES dauguma respondentų pradėjo
ar šiuo metu pradeda verslą, nes pamatė galimybę (58 % respondentų). Taip pat nepastebėtas
esminis skirtumas tarp senųjų ir naujųjų ES šalių.
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15 pav. Verslininkų, pradėjusių verslą dėl pastebėtos galimybės, dalis (procentais)
Taigi lietuviai yra vieni iš mažiausiai tarp ES šalių, kurie atpažįsta verslo aplinkoje galimybę
(už lietuvius tik vengrai įvardina, kad mato mažiau verslo galimybių 44 procentai). Jų rodikliai yra
mažesni už bendrą ES vidurkį, kuris siekia 58 procentus ir už naujųjų ES šalių vidurkį (56
procentai). Verslo galimybės atpažinimas yra svarbus antreprenerio bruožas.
Respondentai teikiantys pirmenybę verslui taip pat buvo paklausti ar jie rinktųsi dirbti sau
valdydami nuosavą kompaniją ar dirbti sau nevaldant firmos (žr. 16 pav.). Europoje 57 %
respondentų teiktų pirmenybę turėti nuosavą firmą jei rinktųsi verslo kelią, tuo tarpu

38%

pareiškė, kad būti verslo savininku nėra būtinas dalykas. Stebima tendencija, kad tarp naujųjų ES
šalių daugėja asmenų, kurie įkūrus verslą, pirmenybę teikia nuosavos firmos turėjimui (minėtas
skaičius nuo 2004 metų padidėjo 7 proc.). Nusistatymas valdyti nuosavą kompaniją labiausiai yra
išreikštas Slovėnijoje (75 proc.), Slovakijoje (73 proc.), Kipre (73 proc.). Ši nuostata taip pat buvo
žymi tokiose šalyse kaip Ispanija, Lenkija, Portugalija, Graikija, Norvegija ir Vengrija (žr. 6
priedą). Tuo tarpu tik 42 procentai Lietuvos respondentų tam pritaria. Taip pat galime daryti
prielaidą, kad nemažai lietuvių pasirinkimą būti samdomu darbuotoju grindžia sprendimo pradėti
verslą sudėtingumu. Taip pat tai gali būti įtakojama įvairių verslo pradžios kliūčių, susijusių su
verslo steigimu, mokestine baze, administraciniais trukdžiais ar finansinių išteklių, reikalingų
verslo pradžiai, trūkumu.
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16 pav. Respondentų dalis, nurodančių, kad turi norą kurti įmonę
Palyginus verslininkystės sąlygas Europoje ir JAV stebima tendencija, kad pagal daugumą
kriterijų jos yra prastesnės nei JAV. Kaip pavyzdį galime pateikti, kad europiečiai vis dar
pirmenybę teikia darbuotojo statusui (44 proc.), kai tuo tarpu amerikiečiai (61 proc.) yra linkę
labiau į buvimo verslininku statusą. Amerikiečių tarpe lyginant su Europa, yra daugiau verslininkų
(73 proc.), kurie pradeda verslą nes pastebėjo galimybę. Taip pat tarp amerikiečių du kartus
mažesnis neigiamas verslininko įvaizdis nei tarp europiečių.
Svarbus rodiklis, leidžiantis palyginti Lietuvos verslininkystės sąlygas su kitomis ES šalimis
yra „verslininkiško aktyvumo“ ir „verslininkystės klimato“ indeksai, kurie nusako bendrą šalyje
vyraujančią

verslininkišką

kultūrą.

Verslininkiško

aktyvumo

indeksas

apskaičiuojamas

susumuojant trijų dydžių vidurkius:
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1. Bendra verslininkiška veikla: ji išmatuojama pažymint šalies verslininkystės lygį skalėje
nuo 0 iki 1. (Kur 1 aukščiausias lygis ES, 0 – žemiausias aktyvumo lygis ES).
2. Verslininkystės dinamiškumas: vidutinė reikšmė ankstyvosios stadijos verslininkystės lygio
ir verslo išgyvenamumo lygio. (Kur 1 – šalis labiausiai dinamiška ES, 0 – mažiausiai
dinamiška ES).
3. Verslininko profilis: Šis indikatorius parodo proporciją tarp verslininkų dėl galimybės ir
verslininkų iš būtinybės („iš reikalo“). (Kur 1 – vyrauja „galimybė“ 0 – vyrauja
„būtinybė“).
Verslininkystės klimato indeksas apskaičiuojamas susumuojant trijų indikatorių vidurkius:
1. Verslo pradžios sudėtingumo lygio sudėtingumas (kur 1 – verslo pradžia yra nesunki, 0 –
sunki)
2. Vyraujantis verslininko įvaizdis (kur 1 – verslininko teigiamas įvaizdis)
3. Priežastis dėl ko renkasi buvimą verslininku.
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17 pav. Verslininkystės klimato ir verslininkiško aktyvumo lygis
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17 paveiksle pavaizduotas santykis tarp šalyje vyraujančio verslininkystės klimato ir
verslininkiško aktyvumo. Lyginant Lietuvos minėtus indeksus su bendra ES šalių situacija stebima
tokia tendencija, kad tiek verslininkiško aktyvumo tiek verslo klimato indeksai yra mažesni už
bendrą Europos vidurkį. Pagal verslininkiško aktyvumo indeksą Lietuva yra 18 vietoje (iš 25 ES
šalių), o pagal verslininkystės klimato indeksą – 17 vietoje. Iš to galima daryti išvadą apie palyginti
prasta verslininkystės būklę bendrame ES kontekste.

2.3. SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO SĄLYGOS LIETUVOJE

Pereinamosios ekonomikos laikotarpiu vienas svarbiausių uždavinių Lietuvai buvo išvystyti
pilnai funkcionuojantį smulkaus ir vidutinio verslo sektorių. Integracijos į pasaulinio ūkio sistemą
metu mūsų šaliai tenka susidurti su naujais bendrosios rinkos tendencijų keliamais iššūkiais. Prie jų
priskiriama verslo globalizacija, hiperkonkurencija, sparti technologijų kaita, žinių ir informacinės
visuomenės formavimasis. Europos verslo tyrėjai nurodo, kad vienas iš didžiausių globalizacijos
iššūkių, su kuriuo susiduria Europos sąjunga šiuo metu, - nuolatos augantis poreikis skatinti
verslumą.
Tiriant smulkų ir vidutinį verslą, visų pirma svarbu apsibrėžti kokios įmonės priklauso
minėtai verslo grupei. Įmonių grupavimo metu svarbu nustatyti aiškius kriterijus. Dydžio standartų
nustatymas yra susijęs tiek su vykdomais moksliniais tyrimais, tiek su valstybės formuojama
smulkaus verslo politika. Įvairios valstybinės SVV kreditavimo ir skatinimo programos remia tik
tam tikro dydžio įmones. Skirtingose šalyse smulkių ir vidutinių įmonių standartai ir jų sudarymo
metodikos yra nevienodi, tačiau galime pastebėti, kad dažniausiai grupavime yra naudojami
kiekybiniai kriterijai. Kiekybinė verslo dydžio charakteristika nusako maksimalius kiekybinius
firmos dydžio parametrus, kurie leidžia ją priskirti prie smulkaus ir vidutinio verslo įmonių grupės.
Kiekybiniai dydžio standartai, apibūdinantys skirtingose verslo srityse veikiančių verslo vienetų
priklausomybę tam tikrai kategorijai, yra apibrėžiami šalių įstatymuose, reglamentuojančiuose
įmonių steigimą ir veiklą. Siekiant objektyviausiai įvertinti įmonės dydį, smulkių ar vidutinių
įmonių dydžio standartai turi būti labai tiksliai ir aiškiai apibrėžti. Galime pastebėti, kad įvairių
pasaulio šalių tyrėjai, įmonės darbuotojų skaičių naudoja kaip pagrindinį įmonės dydį nurodantį
kriterijų. Tai labai informatyvus, lengvai apibrėžiamas ir administruojamas įmonės charakteristikos
kriterijus. Taip pat tyrėjai, apibrėždami smulkią ir vidutinę įmonę, naudoja ir kitus kriterijus (pvz.
įmonės metinės pajamos, įstatinio kapitalo dydis).
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Apibendrinant, galima teigti, kad nors ilgą laiką Europos Sąjungos valstybėse nebuvo
vieningo bendro smulkaus ir vidutinio verslo įmonę apibrėžiančio standarto, dažniausiai praktikoje
buvo vartota kelių kriterijų kombinacija. Tuo pasinaudodama 2003 metais Europos Komisijos
pateikė rekomenduojamą (pradėtą taikyti 2005 m. sausio 1 d.) SVV įmonių apibrėžimą. Jame
smulkaus ir vidutinio verslo įmonę apibūdina šie kriterijai – įmonės darbuotojų skaičius, metinė
apyvarta arba balansinė turto vertė ir įmonės savarankiškumas. Nors ši Europos Komisijos SVV
įmonių samprata yra tik rekomendacinio pobūdžio, tačiau ji labai svarbi ir privaloma, formuojant
valstybės paramos SVV kriterijus, kuriais siekiama išvengti konkurencijos pažeidimų kitų įmonių
atžvilgiu. Smulkios ir vidutinės įmonės yra tos, kurios atitinka tris iš keturių (įmonės darbuotojų
skaičius, metinės apyvartos arba balansinės turto vertės ir nepriklausomumo) SVV įmonėms
keliamus kriterijus, kurie pateikiami 8 lentelėje.
8 lentelė
Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių apibrėžimas Lietuvoje
Darbuotojų
skaičius
Mažiau kaip
Vidutinė
250
įmonė
Maža įmonė Mažiau kaip
50
Mikroįmonė Mažiau kaip
10

Metinės pajamos / turto balansinė vertė

Savarankiškumas

Metinės pajamos neviršija 138 mln. Lt arba įmonės Yra savarankiška *
turto balansinė vertė yra ne didesnė kaip 93 mln. Lt
Metinės pajamos neviršija 24 mln. Lt arba įmonės
Yra savarankiška *
turto balansinė vertė yra ne didesnė kaip 17 mln. Lt
Metinės pajamos neviršija 7 mln. Lt arba įmonės
Yra savarankiška *
turto balansinė vertė yra ne didesnė kaip 5 mln. Lt

* Savarankiškomis įmonėmis laikomos visos įmonės, išskyrus tas, kurių 1/4 ar daugiau įstatinio kapitalo ar balsavimo
teisių priklauso vienai ar kelioms įmonėms, kurios nėra mažos ar vidutinės įmonės. Ši riba gali būti viršyta, jei įmonė
priklauso investicinėms bendrovėms, fondams ar kitiems juridiniams asmenims, investuojantiems rizikos kapitalą į
SVV.

SVV įmonių sampratą Lietuvoje apibrėžia 2002 metais spalio 22 dieną priimtas Lietuvos
Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo įstatymas (įsigaliojo nuo 2003 metų sausio 1 dienos).
Pagal jį smulkaus ir vidutinio verslo subjektai yra vidutinės ir mažos įmonės (tarp jų ir
mikroįmonės) bei fiziniai asmenys, įstatymų nustatyta tvarka, turintys teisę verstis savarankiška
komercine, gamybine arba profesine ir kita panašaus pobūdžio veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi
turint verslo liudijimą.
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Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo Lietuvos ekonomikoje
Lygindami Lietuvos ir Europos šalių SVV situaciją, pastebime, kad pagrindiniai SVV svarbą
atspindintys rodikliai sutampa. Tačiau taip pat stebime esminius skirtumus. Įdomiausias faktas, kad
Lietuvos mažos įmonės yra vidutiniškai dvigubai didesnės nei ES šalyse. Tai galima būtų
paaiškinti tuo, kad tik nedidelė dalis žmonių ryžtasi kurti savo įmones. Galime kelti hipotezes, kad
tai vyksta dėl rizikos, verslo žlugimo baimės ar dėl nepakankamo žinių bagažo.
Analizuodami smulkaus ir vidutinio verslo vaidmenį Lietuvos ekonomikoje, stebime šio
sektoriaus augimą: per pastaruosius keturis metus SVĮ skaičius išaugo beveik dešimtadaliu (žr.18
pav.). Nors 2003 metais, dėl veiklos nevykdančių įmonių priverstinio išregistravimo, šių įmonių
smarkiai sumažėjo, nuo 2004 metų veikiančių SVĮ skaičius stabiliai auga. 2007 metų pradžioje
Lietuvoje buvo 59,7 tūkst. veikiančių SVĮ. Lietuvoje, kaip ir Europos Sąjungoje, minėta įmonių
grupė sudaro apie 99 proc. visų šalyje veikiančių įmonių.
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18 pav. Veikiančių SVĮ skaičius 2002 – 2007 m. pradžioje
Veikiančios SVĮ šalies apskrityse yra pasiskirsčiusios labai netolygiai. Tose apskrityse, kurių
centrai yra didieji šalies miestai, sukoncentruota didžioji SVĮ dalis.
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19 pav. SVĮ dirbančiųjų dalis, palyginti su bendru šalies dirbančiųjų skaičiumi
2001 – 2006 metais
Bendrasis vidaus produktas (BVP) yra vienas iš svarbiausių rodiklių, kuriuo remiamasi
vertinant šalies arba atskiro ūkio sektoriaus ekonominės veiklos efektyvumą. BVP yra visų prekių
ir paslaugų, sukurtų šalyje per ataskaitinį laikotarpį, bendroji pridėtinė vertė, apskaičiuota rinkos
kainomis.
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20 pav. SVĮ sukurtos pridėtinės vertės dalis visoje šalies pridėtinėje vertėje
2000 – 2006 metais
SVĮ 2000 metais sudarė daugiau kaip pusę (55,7 proc.) bendros pridėtinės vertės. Taip pat
galime pastebėti, kad ši dalis nuolat didėja (20 pav.). 2006 metais SVĮ sukurta pridėtinė vertė jau
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sudarė 64 proc., t.y. išaugo beveik 10 procentinių punktų. Kadangi SVĮ sukurta prekių ir paslaugų
pridėtinė vertė kasmet auga, šių įmonių vaidmuo Lietuvos ekonomikoje darosi vis svarbesnis.
Pastaruosius keletą metų Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo sektoriuje buvo vykdomi
įvairūs tyrimai. Statistikos departamentas atliko „Smulkių, vidutinių ir didelių įmonių pagrindinių
rodiklių“ tyrimą. Jame pateikti tam tikros ekonominės veiklos rūšies įmonių pagrindiniai
ekonominiai rodikliai (darbuotojų skaičius, pelnas, eksportas ir importas). Lietuvos SVV plėtros
agentūra 2006 metais atliko „SVĮ verslo sėkmės veiksnių“ ir „Pradedančiųjų verslininkų poreikio
verslo paslaugoms“ tyrimus. Lietuvos statistikos departamento 2007 metais atliktą tyrimą „SVV
įmonių verslo sėkmės veiksniai“ aptarsime detaliau (Statistikos, 2007). Jame nagrinėjami verslo
steigimą įtakojantys veiksniai ir sunkumai, kylantys įmonės steigimo metu. Remiantis pateikiamais
šio tyrimo rezultatais, dauguma verslininkų nurodė, kad juos į verslą atvedė „noras būti savo paties
šeimininku“ (2006 metų duomenimis - 82,90 proc., 2007 metų duomenimis - 85,0 proc.), bei
„perspektyva užsidirbti daugiau pinigų“ (2006 metų duomenimis – 79,0 proc., 2007 metų
duomenimis - 81,1 proc.). 2007 metais verslininkų tarpe trečioje vietoje atsirado „noras pragyventi
iš pamėgto užsiėmimo“ (jį nurodė 72,4 proc.), tuo tarpu 2006 metais trečioje vietoje buvo „naujų
iššūkių troškimas“ (nurodė 74,3 proc. verslininkų).
Procentai
0

20

40

60

80

Noras būti savo
paties šeimininku

100

85

Perspektyva
uždirbti daugiau
pinigų

80,1

Noras pragyventi
iš pamėgto
užsiėmimo

72,4

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

21 pav. Teigiami veiksniai labiausiai įtakoję nuosavo verslo steigimą
Tyrime pabrėžiama, kad dalį žmonių pradėti savo verslą pastūmėjo negatyvios aplinkybės:
„noras išvengti nedarbo“ (2006 metų duomenimis – 54,2 proc., 2007 metų duomenimis - 50,4
proc.) bei „noras ištrūkti iš netenkinamų darbo sąlygų“ (2006 metų duomenimis – 39,1 proc., 2007
metų duomenimis -

40,2 proc.).

Remdamiesi šiais duomenimis, galime teigti, kad nemaža
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Lietuvos verslininkų dalis savo verslą pradeda verčiami negatyvių aplinkybių. Šis teiginys atitinka
anksčiau aprašyto tyrimo išvadas, kuriose nurodoma, kad lietuviai mažiau pastebi verslo galimybes
savo aplinkoje ir kritinėje situacijoje kurdami verslą, neturi pakankamai laiko įvertinti verslo
sąlygas.
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22 pav. Neigiami veiksniai labiausiai įtakoję nuosavo verslo steigimą
Analizuojant Lietuvos statistikos departamento tyrime „SVV įmonių verslo sėkmės
veiksniai“ pateikiamas verslo pradžios kliūtis, pastebime, kad „tinkamų darbuotojų suradimą“.
verslininkai nurodo kaip svarbiausią įmonės steigimo kliūtį (2006 metų duomenimis – 75,7 proc.,
2007 metų duomenimis - 74,1 proc.).
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23 pav. Pagrindiniai sunkumai steigiant įmonę
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Taip pat kaip svarbios kliūtys yra nurodomi „sunkumai, atsiradę vykdant teisinius,
valstybinius, administracinius reikalavimus“ (2006 metų duomenimis – 61,3 proc., 2007 metų
duomenimis - 57,1 proc.), ir „sunkumai, susiję su verslo finansavimu – (2006 metų duomenimis –
56,6 proc., 2007 metų duomenimis - 49,2 proc.).
Apibendrindami galime teigti, kad atlikdami smulkaus ir vidutinio verslo sąlygų analizę,
pastebime, kad anksčiau įvykdyti tyrimai pateikia bendrą informaciją apie Lietuvos verslo
funkcionavimą bei verslininkystės procesą ir apsiriboja tik tam tikrais, dažniausiai statistiniais,
tyrimo aspektais. Stebimas Lietuvoje vykdomų verslininkystės ir SVV tyrimų ribotumas – SVĮ
analizė juose baigiama statistinės bendro pobūdžio informacijos pateikimu (įmonės aprašomos
pagal veiklos vietą, pobūdį, įmonės dydį, darbuotojų skaičių).
Todėl turimų duomenų nepakanka ištirti VPT modelyje aprašytą trečiąjį „verslo
funkcionavimo“ etapą įtakojančius veiksnius: smulkaus ir vidutinio verslo raidą įtakojančių
veiksnių grupes, SVĮ konkurencinius pranašumus, juos siejant su tam tikrais antrepreneriškumo
aspektais (inovatyvumas ir pro-aktyvumas) bei pagrindines SVV sektoriaus problemas. Ištyrus
Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo įmones minėtu aspektu, gausime bendrą SVĮ vaizdą
verslininkystės proceso kontekste. Kitoje darbo dalyje pristatomas autoriaus atliktas Lietuvos
smulkaus ir vidutinio verslo įmonių empirinis tyrimas.
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III. VERSLININKYSTĖS PROCESO SMULKIAME IR VIDUTINIAME
VERSLE TYRIMAS

Trečioje disertacinio darbo dalyje, remiantis disertanto suformuluotu Lietuvos verslininkystės
proceso tyrimo modeliu, pristatomas autoriaus atliktas smulkių ir vidutinių įmonių empirinis
tyrimas. Pirmame skyriuje pateikiama tyrimo metodika: tikslas, uždaviniai, sudarytas klausimynas
ir jo struktūra. Antrasis skyrius skirtas tyrimo rezultatų pristatymui ir analizei. Dalies pabaigoje
apibendrinami gauti rezultatai, juos siejant su verslininkystės proceso tyrimo modeliu.

3.1. TYRIMO METODIKA
Empirinio tyrimo tikslas: Išsiaiškinti Lietuvos smulkių ir vidutinių įmonių raidą stabdančių ar
skatinančių veiksnių grupes, juos siejant su tam tikrais antrepreneriškumo pasireiškimo aspektais
(inovatyvumu, pro-aktyvumu).
Empirinio tyrimo uždaviniai:
•

Parengti klausimyną.

•

Patikrinti klausimyną pilotinio tyrimo metu ir jį patobulinti.

•

Atlikti respondentų apklausą.

•

Atlikti statistinę duomenų analizę, apibendrinti gautus rezultatus.

Tikslinė grupė: įmonių savininkai, vadovai, specialistai
Tyrimo atlikimo laikas: 2007 m. vasario – balandžio mėn.
Tyrime dalyvavusių įmonių skaičius: 677 Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo įmonės.
Klausimynas sudarytas autoriaus, remiantis pirmoje ir antroje disertacijos dalyje pateiktoms
teorinės medžiagos apžvalga bei suformuluotu verslininkystės proceso tyrimo modeliu.
Klausimyną sudaro trys klausimų grupės. Pirmoje dalyje pateikiama informacija apie respondentus,
antroje dalyje informacija apie įmonę, trečioje dalyje – tiriamos smulkaus ir vidutinio verslo raidą
įtakojančios veiksnių grupės, jas siejant su tam tikrais antrepreneriškumo pasireiškimo aspektais
(žr. 7 priedą).
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Tyrimo klausimyną sudarė 26 klausimai, kurie pagal formą suskirstyti į uždarus ir pusiau
atvirus klausimus. Pusiau atvirais klausimais suteikiama galimybė respondentams išreikšti savo
nuomonę ir laisvai papildomai komentuoti, reikšti pastabas. Toliau detaliau supažindinsime su
atskiromis klausimų grupėmis:
Informacija apie respondentą. Šiais klausimais buvo siekiama sužinoti informaciją apie
respondentų amžių, lytį, išsilavinimą bei statusą įmonėje.
Bendra informacija apie įmonę. Respondentų buvo prašoma nurodyti įmonės statusą, amžių,
registravimo vietą, darbuotojų skaičių, sektorių bei apibūdinti rinką, kurioje veikia įmonė. Tokį
klausimų pasirinkimą lėmė tyrimuose naudojama smulkaus ir vidutinio verslo įmonių klasifikacija,
leidžianti tiriamas įmones suskirstyti į mikro, mažas ir vidutines.
Smulkaus ir vidutinio verslo raidą įtakojančios veiksnių grupės. Šia klausimų grupe buvo
siekiama:
¾ Įvertinti smulkių ir vidutinių įmonių konkurencinius pranašumus atsižvelgiant į verslo
aplinką.
¾ SVĮ raidą stabdančias veiksnių grupes bei su tuo susijusias pagrindines problemas ir
galimus iššūkius. Respondentai buvo prašomi nurodyti padedančius vystyti verslą
veiksnius. Minėti veiksniai, atsižvelgiant į verslininkystės proceso tyrimo modelį, buvo
išskirti į vidinius ir išorinius. Buvo tirti tam tikri antrepreneriškumo pasireiškimo įmonėse
aspektai. Taip pat siekta išsiaiškinti verslo vadovų nuostatas į inovacijas, bei ar jų pozicija
verslo aplinkos atžvilgiu yra pro-aktyvi.
¾ Kita klausimų grupe buvo siekiama išsiaiškinti įmonės bendradarbiavimo su kitomis
organizacijomis intensyvumą, bei respondentų požiūrį į bendradarbiavimo tinklus (siejant
su įmonių pro-aktyvia laikysena verslo aplinkos atžvilgiu). Bendradarbiavimas –
atskleidžia įmonių tendencijas jungtis į tinklus ir aktyvią poziciją aplinkos atžvilgiu. Taip
pat buvo prašoma įvardinti priežastis, stabdančias ar skatinančias bendradarbiavimą su
kitomis organizacijomis. Siekta išsiaiškinti ar įmonė priskiria save bendradarbiaujančių
organizacijų tinklui.
Siekiant įvertinti klausimyno tinkamumą, 2006 metų spalio ir lapkričio mėnesiais atliktas
pilotinis tyrimas. Jo metu buvo apklausti smulkaus ir vidutinio verslo įmonių vadovai (viso 170).
Išanalizavus pilotinio tyrimo metu gautus rezultatus bei respondentų pastabas, klausimynas buvo
patobulintas, supaprastintos neaiškios klausimų formuluotės.
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Imties apskaičiavimas. Atliekant mokslinius tyrimus svarbu aiškiai apsibrėžti tiriamąją imtį,
kuri nurodo pagal tam tikrą požymį išskirtus objektus, iš kurių norima gauti informacijos. Mūsų
tyrimo objektas - atsitiktinės atrankos būdu atrinktos Lietuvos smulkios ir vidutinės įmonės.
Siekiant apskaičiuoti apklausos imtį, iš Lietuvos statistikos departamento buvo gauta informacija
apie smulkių ir vidutinių įmonių skaičių. 2007 metų sausio 1 dieną Lietuvoje buvo registruotos
59,7 tūkstantis smulkių ir vidutinių įmonių. Remiantis mokslininkų pateikiama imties
apskaičiavimo metodika (Kardelis, 2002), kurioje teigiama, kad jeigu generalinės aibės visumą
sudaro 100 tūkstančių objektų, tyrimui pakanka 398 atvejų, galime teigti, kad tyrimo metu gauti
duomenys yra reprezentatyvūs. Šiame tyrime 59,7 tūkst. generalinės visumos vienetų reprezentuoti
buvo padaryta 677 atvejų imtis.
Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Tyrimo duomenų apdorojimas atliktas naudojant
statistinės duomenų analizės programą SPSS 13. Kokybinių kintamųjų ryšiui vertinti taikyti chi
kvadrato (χ2) ir z kriterijai. Kokybinių požymių statistinį ryšį tyrėme susietų lentelių metodu.
Remiantis lentelės duomenimis buvo apskaičiuojama Chi kvadrato statistika. Statistinės duomenų
analizės rezultatai pateikiami lentelėse ir grafikuose. Pateikiant rezultatus nurodomas statistinių
teiginių patikimumas. Skirtumas laikytas statistiškai reikšmingu, jei paklaidos tikimybė p<0,05.
Naudoti tokie statistinių išvadų patikimumo lygiai: nepatikima (p>0,05); patikima (0,01<p≤0,05);
labai patikima (0,001<p≤0,01); įtint patikima (p≤0,001).
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3.2. TYRIMO REZULTATAI

Toliau šiame skyriuje pristatysime tyrimo metu gautus rezultatus. Gautų rezultatų analizė bus
atliekama remiantis verslininkystės proceso tyrimo modeliu. Pradžioje aptarsime bendrus
dalyvavusių tyrime respondentų ir įmonių demografinius duomenis.
Demografiniai duomenys
Analizuojant tyrime dalyvavusių respondentų (viso 677) demografinius duomenis, buvo
kreipiamas dėmesys į jų lytį, amžių, statusą įmonėje bei išsilavinimą. Tyrime dalyvavo 66,7 proc.
vyrų ir 33,3 proc. moterų. Pagal amžių respondentai buvo suskirstyti į 5 grupes: 20-29 metų (18,7
proc.), 30-39 metų (26,2 proc.), 40- 49 metų (35,1 proc.), 50-59 metų (17 proc.), 60 ir daugiau metų
(3 proc.). Kadangi didžioji dauguma apklaustųjų priklauso savininkų ar vadovų grupei, net 91,7
procentas, galime teigti, kad tie žmonės yra gerai susipažinę su savo verslo aktualijomis ir gali
objektyviai suvokti verslo situaciją, įvardinti egzistuojančias problemines sritis ir galimus
vystymosi kelius (žr. 8 priedą). Taip pat didžioji dauguma tiriamųjų nurodo turintys aukštąjį
išsilavinimą (68 proc.). Tokiu būdu, apibendrindami respondentų demografinių duomenų
ypatumus, galime susidaryti tam tikrą tyrime dalyvavusio verslininko paveikslą: tai daugiausiai 3049 m. amžiaus vyrai, turintys aukštąjį išsilavinimą.
Pasinaudojant moksliniuose tyrimuose naudojama smulkaus ir vidutinio verslo įmonių
klasifikacija pagal įmonių dydį, tiriamos įmonės buvo suskirstytos į tris grupes: mikro, mažas ir
vidutines įmones. Mūsų vykdomame tyrime (žr. 24 pav.) daugiausiai įmonių priklauso
mikroįmonių ir mažų įmonių kategorijoms. Atitinkamai mikroįmonių (jose dirba nuo 1 iki 9
darbuotojų) - 39,6 proc., o mažų įmonių (turinčių nuo 10 iki 49 darbuotojų) - 39,1 proc. nuo bendro
tyrime dalyvavusių įmonių skaičiaus. Vidutinių įmonių kategorijai priklausančių (turinčios nuo 50
iki 249 darbuotojų) – 18,1 proc.
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24 pav. Tiriamų įmonių procentinis paskirstymas pagal darbuotojų skaičių
Analizuojant tyrime dalyvavusių įmonių pasiskirstymą pagal teisinę registracijos formą,
didžiąją dalį (91 proc.) sudarė individualios įmonės (IĮ) ir uždarosios akcinės bendrovės (UAB).
Analizuojant tyrime dalyvavusių įmonių amžių (žr. 25 pav.), galime teigti, kad didžioji dauguma
priklauso grupei, kuri veikia nuo 6 iki 10 metų (41,8 proc.). Jaunos įmonės (iki 5 metų) sudaro 18,9
proc. bendro įmonių skaičiaus.
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25 pav. Tiriamų įmonių procentinis paskirstymas pagal amžių
Analizuojant tyrime dalyvavusių įmonių veiklos sektoriaus ypatumus (žr. 26 pav.), nustatyta,
kad didžioji dauguma tirtų įmonių veikia paslaugų arba prekybos sektoriuose.
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26 pav. Tiriamų įmonių procentinis paskirstymas pagal veiklos sektorių
Lyginant įmones pagal rinkos segmentaciją (žr. 27 pav.), iš jų 27,7 proc. veikia vietinėje
rinkoje (miestas, apskritis), 40,2 proc. veikia Lietuvos rinkoje, o 28,1 proc. veikia šalies ir
tarptautinėse rinkose.
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27 pav. Tiriamų įmonių procentinis paskirstymas pagal rinką, kurioje veikia

Apibendrindami tyrime respondentų analizuojamas įmones, galime teigti, kad daugiausiai
įmonių pagal dydį priklauso mikroįmonių ir mažų įmonių kategorijoms, pagal teisinę formą - tai

87

individualios įmonės ir UAB, pagal veiklos sritį - veikiančios paslaugų arba prekybos sektoriuose.
Toks pasiskirstymas atitinka smulkaus ir vidutinio verslo įmonių fragmentaciją rinkoje.
Siekiant išryškinti tiriamų įmonių skirtumus, jos buvo analizuojamos skirtingais pjūviais,
palyginant pagal tokius kriterijus kaip: respondentų amžius (buvo lyginamos tarpusavyje jaunesnių
respondentų iki 40 metų ir vyresnių respondentų virš 40 metų grupės); įmonės amžius (lyginama
jaunos įmonės, veikiančios nuo 1 iki 5 metų ir senos įmonės, veikiančios virš 5 metų); buvimas
bendradarbiaujančių organizacijų tinkle (lyginamos organizacijos, kurios įvardinamos kaip
esančios tinkle ir tos, kurios nėra tinkle); įmonės dydis (lyginamos tarpusavyje trijų kategorijų
įmonės: mikro, mažos bei vidutinės);
Įmonių konkurencinių pranašumų analizė
Analizuojant verslo aplinką, kurioje veikia įmonės, buvo siekiama išsiaiškinti kaip vadovai
supranta savo įmonių konkurencinius pranašumus. Respondentų buvo prašoma iš pateikto sąrašo
išsirinkti ir pažymėti du, jų nuomone, labiausiai svarbius konkurencinius pranašumus. Sąraše
klausimyno autorius nurodė kainą, šiuolaikiškas technologijas, gerą reputaciją, produktų (paslaugų)
kokybę, asmeninį dėmesį kliento poreikiams, marketingą, kvalifikuotą personalą bei buvimą
bendradarbiaujančių

organizacijų

tinkle.

Respondentai,

neatradę

savo

įmonei

svarbių

konkurencinių pranašumų, juos galėjo įrašyti į skiltį „kita“. Pagal gautus tyrimo duomenis, vadovai
nurodė paslaugų kokybę ir kainą kaip svarbiausius konkurencinius pranašumus (žr. 28 pav.).
Procentai

Produktų, paslaugų kokybė

47,3
43,4

Kaina

36,2

Dėmesys klientui

32,1

Gera reputacija

23,2

Kvalifikuotas personalas

18,6

Šiuol.technologijos

9,9

Marketingas
Organizacijų tinklas

6,1

28 pav. Respondentų nurodomi įmonių konkurenciniai pranašumai
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SVĮ vadovai mažiau reikšmės teikia šiai konkurencinių pranašumų grupei: „šiuolaikinės
technologijos“, „kvalifikuotas personalas“, „marketingas“ ir „organizacijų tinklas“. Tolimesnėje
analizėje buvo siekiama palyginti ar yra skirtumas tarp jaunesnių ir vyresnių respondentų
nurodomų konkurencinių pranašumų. Pagal amžių respondentai buvo paskirstyti į jaunesniųjų
(priskirti turintys 20 - 40 metų) ir vyresniųjų (priskirti 40 ir daugiau metų turintys) grupes.
Nustatėme, kad yra ryšys tarp tam tikrų konkurencinių pranašumų nurodymo ir respondentų
amžiaus. Vyresni respondentai dažniau nurodo kainą kaip konkurencinį pranašumą. Kainą nurodė
48,6 proc. vyresnių respondentų ir 36,6 proc. jaunesnių respondentų (χ2=9,73; p=0,002). Taip pat
nustatėme, kad jaunesni respondentai dažniau nurodo marketingą, kvalifikuotą personalą, buvimą
bendradarbiaujančių organizacijų tinkle kaip svarbus konkurencinius pranašumus. Marketingą
pažymėjo 6,8 proc. vyresnių respondentų ir 12,8 proc. jaunesnių respondentų (χ2=6,7; p=0,01).
Kvalifikuotą personalą nurodė 20,5 proc. vyresnių respondentų ir 26,8 proc. jaunesnių respondentų
(χ2=3,7; p=0,049). Buvimą bendradarbiaujančių organizacijų tinkle kaip konkurencinį pranašumą
nurodė 3,8 proc. vyresnių respondentų ir 8,4 proc. jaunesnių respondentų (χ2=6,19; p=0,013).
Nenustatytas skirtumas tarp skirtingo amžiaus respondentų įvardinamų šių konkurencinių
pranašumų: šiuolaikiškos technologijos (vyresni - 18,6 proc., jaunesni - 19,1 proc.); gera reputacija
(vyresni - 33,3 proc., jaunesni - 30,9 proc.); produktų paslaugų kokybė (vyresni - 47 proc.,
jaunesni - 47,3 proc.); asmeninis dėmesys kliento poreikiams (vyresni - 3,9 proc., jaunesni - 39,9
proc.).
Apibendrinant pateiktus rezultatus, galime teigti, kad dalis įmonės konkurencinių pranašumų
priklauso nuo respondentų amžiaus. Jaunesni respondentai dažniau nurodo marketingą,
kvalifikuotą personalą, buvimą bendradarbiaujančių organizacijų tinkle kaip konkurencinį
pranašumą; tuo tarpu vyresni respondentai dažniau nurodo kainą kaip konkurencinį pranašumą.
Tolimesnėje analizėje buvo siekiama nustatyti kitus veiksnius, įtakojančius respondentų
nurodomus įmonės konkurencinius pranašumus. Buvo siekiama nustatyti ar yra skirtumas tarp
respondentų analizuojamų įmonių statuso bei nurodomų konkurencinių pranašumų. Analizuojant
tyrime dalyvavusių įmonių pasiskirstymą pagal teisinę registracijos formą, nustatėme, kad didžiąją
dalį (91 proc.) sudarė individualios įmonės (IĮ) ir uždarosios akcinės bendrovės (UAB). Kadangi
didžioji dauguma įmonių priklauso individualių arba UAB įmonių grupei, tolimesnėje analizėje
lyginsime tik šias dvi grupes.

Tokiu būdu galime įvertinti kaip kinta įvairių veiksnių įtaka

atsižvelgiant į įmonės teisinį statusą. Buvo nustatytas ryšys tarp tam tikrų konkurencinių
pranašumų nurodymo ir analizuojamų įmonių teisinio statuso. Duomenų analizė leidžia teigti, kad
respondentai iš IĮ dažniau įvardina kainą kaip konkurencinį pranašumą, atitinkamai IĮ - 52,7 proc.,
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o UAB - 40,3 proc. (χ2=7,08; p=0,008). Respondentai iš UAB dažniau nurodo marketingą kaip
konkurencinį pranašumą, atitinkamai UAB - 11,2 proc., IĮ - 5,3 proc. (χ2=4,44; p=0,035).
Nustatyta, kad respondentai iš UAB dažniau įvardina kvalifikuotą personalą kaip konkurencinį
pranašumą, atitinkamai UAB - 26,1 proc., IĮ - 16,7 proc. (χ2=5,54; p=0,019). Taip pat stebime
tendenciją, kad respondentai iš UAB dažniau įvardina buvimą bendradarbiaujančių organizacijų
tinkle kaip svarbų konkurencinį pranašumą, atitinkamai UAB - 7,3 proc., IĮ - 3,3 proc. (χ2=3,04;
p=0,08). Nenustatytas skirtumas tarp respondentų iš skirtingo statuso įmonių įvardinamų šių
konkurencinių pranašumų: šiuolaikiškos technologijos (IĮ - 13,4 proc., UAB - 19,2 proc.); gera
reputacija (IĮ - 31,3 proc., UAB - 31,9 proc.); produktų paslaugų kokybė (IĮ - 49,3 proc., UAB 46,1 proc.) ir asmeninis dėmesys kliento poreikiams (IĮ - 37,3 proc., UAB - 37,1 proc.).
Apibendrinant pateiktus rezultatus, galime teigti, kad dalis įmonės konkurencinių pranašumų
priklauso nuo įmonės teisinio statuso. Galime daryti prielaidą, kad respondentai iš UAB dažniau
nurodo marketingą, kvalifikuotą personalą ir buvimą bendradarbiaujančių organizacijų tinkle kaip
svarbius konkurencinius pranašumus; tuo metu respondentai iš IĮ dažniau nurodo kainą kaip svarbų
konkurencinį pranašumą. Tai iš dalies galėtume paaiškinti tuo, kad UAB yra ribotos atsakomybės
(t.y. savininkas rizikuoja tik įstatiniu kapitalu). UAB teisinę formą renkasi tie savininkai, kurių
verslas yra rizikingesnis, didesnių apimčių, kurie verslo finansavimui nori pritraukti daugiau
šaltinių. Paprastai tokios įmonės turi daugiau finansinių ir žmogiškųjų išteklių tam, kad skirtų
reikiamą dėmesį marketingui ar pasisamdytų kvalifikuotą personalą.
Toliau buvo siekiama nustatyti ar yra ryšys tarp įmonės veiklos ilgumo (įmonės amžiaus) ir
nurodomų konkurencinių pranašumų. Pagal respondentų nurodytą įmonės veikimo trukmę, buvo
išskirtos dvi grupės: jaunesnių įmonių (veikiančios nuo 1 iki 5 metų) ir senesnių įmonių
(veikiančių virš 6 metų).
Stebima tendencija, kad respondentai iš senesnių įmonių dažniau įvardina gerą reputaciją kaip
konkurencinį pranašumą (atitinkamai iš jaunesnių įmonių - 23,2 proc., iš senesnių įmonių - 34
proc. (χ2=5,4; p=0,02). Respondentai iš jaunesnių įmonių dažniau nurodo marketingą ir buvimą
bendradarbiaujančių organizacijų tinkle kaip svarbius konkurencinius pranašumus. Marketingą
nurodė 16,8 proc. iš jaunesnių įmonių, 7,6 proc. iš senesnių įmonių. (χ2=10,08; p=0,001). Buvimą
bendradarbiaujančių organizacijų tinkle kaip svarbų konkurencinį pranašumą nurodė 9,6 proc. iš
jaunesnių įmonių, 4,6 proc. iš senesnių įmonių (χ2=4,72; p=0,03). Apibendrinant pateiktus
rezultatus, galime teigti, kad dalis įmonės konkurencinių pranašumų priklauso nuo įmonės veikimo
trukmės – jos amžiaus. Respondentai iš jaunesnių įmonių dažniau nurodo marketingą, buvimą
90

bendradarbiaujančių organizacijų tinkle kaip svarbius konkurencinius pranašumus; o respondentai
iš senesnių įmonių dažniau nurodo gerą reputaciją kaip svarbų konkurencinį pranašumą.
Taip pat buvo siekiama nustatyti ar siejasi įmonės darbuotojų skaičiaus (pagal kurį įmonės
yra klasifikuojamos) ir skirtingų konkurencinių pranašumų nurodymas. Pagal respondentų
nurodytą įmonės darbuotojų skaičių, buvo išskirtos trys įmonių grupės: mikroįmonės (nuo 1 iki 9
darbuotojų), mažos įmonės (nuo 10 iki 49 darbuotojų) ir vidutinės įmonės (nuo 50 iki 249
darbuotojų). Nustatyta, kad kainos kaip svarbaus konkurencinio pranašumo nurodymas ir įmonių
darbuotojų skaičius (žr. 9 lentelę) yra tarpusavyje susiję (χ2=9,81; p=0,007). Respondentai iš
mikroįmonių, dažniau pažymi kainą kaip svarbų konkurencinį pranašumą nei respondentai iš
vidutinių įmonių (p<0,05). Taip pat respondentai iš mokroįmonių dažniau nurodo, kad skiria
asmeninį dėmesį kliento poreikiams kaip svarbų konkurencinį pranašumą nei respondentai iš
vidutinių įmonių (p<0,05). Galima svarstyti, kad įmonės dydis įtakoja dėmesį klientui. Mažesnės
įmonės skiria daugiau dėmesio kliento poreikiams.
Atliekant įmonių konkurencinių pranašumų analizę pagal rinką, kurioje veikia įmonės, buvo
išskirtos šios grupės: įmonės veikiančios vietinėje rinkoje, įmonės veikiančios Lietuvos rinkoje ir
įmonės veikiančios ir Lietuvos ir

tarptautinėje rinkose. Kadangi tik 4 procentai respondentų

nurodė, kad jų įmonės veikia tik tarptautinėje rinkoje, minėtos grupės į tolimesnę analizę
nebeįtraukėme. Nustatyta, kad kainos kaip konkurencinio pranašumo nurodymas ir respondentų
buvimas skirtingose įmonėse pagal veiklos sritis yra tarpusavyje susiję (χ2=5,99; p=0,049). Pagal
tyrime gautus duomenis, respondentai iš įmonių veikiančių vietinėje rinkoje kainą nurodo 50,3
proc., Lietuvos rinkoje - 42,6 proc., tarptautinėje – 38,2 proc. Šiuolaikiškų technologijų kaip
svarbaus konkurencinio pranašumo nurodymas ir įmonių veiklos rinkos yra tarpusavyje susiję
(χ2=8,88; p=0,012). Pagal tyrime gautus duomenis, respondentai iš įmonių veikiančių vietinėje
rinkoje šiuolaikiškas technologijas nurodo 12,9 proc., Lietuvos rinkoje - 18 proc., tarptautinėje –
24,4 proc. Galime teigti, kad kuo įmonė veikia didesnėje rinkoje, tuo ji teikia daugiau svarbos
šiuolaikinėms technologijoms. Asmeninio dėmesio kliento poreikiams kaip konkurencinio
pranašumo nurodymas ir įmonių rinkos taip pat yra tarpusavyje susiję (χ2=5,59; p=0,049).
Respondentai iš įmonių veikiančių vietinėje rinkoje asmeninį dėmesį kliento poreikiams nurodo
43,3 proc., Lietuvos rinkoje – 33,5 proc., tarptautinėje – 33,6 proc. Taip pat marketingo kaip
konkurencinio pranašumo nurodymas ir įmonių rinkos yra tarpusavyje susiję (χ2=8,22; p=0,016).
Respondentai iš įmonių veikiančių vietinėje rinkoje asmeninį dėmesį kliento poreikiams nurodo 5,3
proc., Lietuvos rinkoje – 9,6 proc., tarptautinėje – 13,8 proc.
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Nenustatytas skirtumas tarp įmonės rinkos ir šių konkurencinių pranašumų: gera reputacija (įmonė
veikianti vietinėje rinkoje – 34,2 proc., Lietuvos rinkoje - 32 proc., tarptautinėje – 30,4 proc.);
produktų paslaugų kokybė (įmonė veikianti vietinėje rinkoje – 42,8 proc., Lietuvos rinkoje - 46,7
proc., tarptautinėje – 52,1 proc.); kvalifikuotas personalas (įmonė veikianti vietinėje rinkoje – 21,9
proc., Lietuvos rinkoje - 25,7 proc., tarptautinėje – 21,2 proc.); buvimas bendradarbiaujančių
organizacijų tinkle (įmonė veikianti vietinėje rinkoje – 3,7 proc., Lietuvos rinkoje - 6,6 proc.,
tarptautinėje – 7,4 proc.).
Apibendrinant galime teigti, kad dalis įmonės konkurencinių pranašumų priklauso nuo
rinkos, kurioje veikia įmonė. Respondentai iš įmonių veikiančių vietinėje rinkoje dažniau nurodo
kainą, asmeninį dėmesį kliento poreikiams, o respondentai iš įmonių veikiančių tarptautinėje
rinkoje dažniau - šiuolaikiškas technologijas bei marketingą.
Tolimesnėje analizėje buvo siekiama nustatyti ar siejasi įmonių priklausymas asocijuotai
struktūrai ir nurodomi konkurenciniai pranašumai. Nustatyta, kad respondentai iš įmonių, kurios
nepriklauso asocijuotoms struktūroms, dažniau įvardina kainą kaip konkurencinį pranašumą
(χ2=11,27; p=0,001). Atitinkamai respondentai iš įmonių, nepriklausančių asocijuotoms
struktūroms - 46,9 proc., iš priklausančių – 32,4 proc. Taip pat respondentai iš įmonių, kurios
priklauso asocijuotom struktūrom, dažniau įvardina buvimą bendradarbiaujančių organizacijų
tinkle kaip konkurencinį pranašumą. Atitinkamai respondentai iš įmonių, nepriklausančių
asocijuotoms struktūroms - 4,9 proc., iš priklausančių – 8,9 proc. Nenustatytas skirtumas tarp
respondentų iš įmonių priklausančių ir nepriklausančių asocijuotoms struktūrų ir šių įvardinamų
konkurencinių pranašumų: gera reputacija (iš priklausančių – 32,4 proc., iš nepriklausančių - 32,2
proc.); produktų ir paslaugų kokybė (iš priklausančių – 49,7 proc., iš nepriklausančių - 46,3 proc.);
asmeninis dėmesys kliento poreikiams (iš priklausančių – 37,4 proc., iš nepriklausančių - 35,7
proc.); marketingas (iš priklausančių – 12,3 proc., iš nepriklausančių - 9,2 proc.); kvalifikuotas
personalas (iš priklausančių – 25,1 proc., iš nepriklausančių - 22,7 proc.).
Respondentai buvo prašomi nurodyti ar jų atstovaujamos organizacijos gali būti įvardinamos
kaip priklausančios bendradarbiaujančių organizacijų tinklui. Nustatyta, kad respondentai iš
įmonių, kurios įvardinamos kaip esančios bendradarbiaujančių organizacijų tinkle dažniau įvardina
buvimą bendradarbiaujančių organizacijų tinkle kaip konkurencinį pranašumą (yra tinkle 8,3 %,
nėra tinkle – 1,6 % ). (χ2=9,77; p=0,008). Buvimą bendradarbiaujančių organizacijų tinkle kaip
svarbų konkurencinį pranašumą nurodė 8,3 proc. respondentų iš esančių tinkle įmonių ir 1,6 proc.
respondentų iš neesančių tinkle įmonių.
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Siekiant nustatyti respondentų požiūrį į rinkos konkurencijos pokyčius, klausimyne buvo
pateiktas klausimas „apibūdinkite konkurenciją rinkoje, kurioje veikia įmonėje per pastaruosius tris
metus“. Pateikti galimi atsakymų variantai: „padidėjo“, „sumažėjo“, „nepakito“. Didžioji dalis
respondentų nurodo, kad konkurencija rinkoje padidėjo (žr. 29 pav.).

18,5
4,2

Padidėjo
Sumažėjo
Nepakito

77,3

29 pav. Respondentų procentinis paskirstymas pagal jų požiūrį į
konkurencijos rinkoje pokytį
Atsižvelgiant į respondentų statusą įmonėje, respondentai išskyrė tokias grupes: savininkas ar
bendrasavininkas, aukščiausio lygio vadovas, vidurinio lygio vadovas bei specialistas. Minėtos
grupės buvo apjungtos į dvi atskiras: galinčius daryti esminius sprendimus t.y. savininkai,
bendrasavininkai, aukščiausio lygio vadovai (toliau ALV) ir nedarančius esminių sprendimų t.y.
vidurinio lygio vadovai (toliau VLV) ir specialistai. Siekiant įvertinti ar priklauso rinkos
konkurencijos pokyčio matymas nuo respondento statuso įmonėje, buvo ieškoma atsakymo ar
savininkai ir darbuotojai skirtingai mato konkurencijos pokytį rinkoje. Nustatyta, kad abi grupės
labai panašiai vertina konkurencijos pokytį rinkoje (savininkai ir ALV: padidėjo 77 proc.,
sumažėjo – 3 proc., nepakito – 20 proc.; specialistai ir VLV: padidėjo 77,4 proc., sumažėjo – 5,6
proc., nepakito – 16,9 proc.). Taip pat siekiant nustatyti respondentų požiūrį į verslo situacijos
pokytį Lietuvoje, buvo pateiktas klausimas „apibūdinkite kaip kito verslo situacija Lietuvoje per
pastaruosius 3 metus“. Pateikti galimi atsakymų variantai: „situacija pagerėjo“, „situacija
pablogėjo“, „situacija nepakito“. Siekiant įvertinti ar priklauso verslo situacijos pokyčio matymas
nuo respondento statuso įmonėje, buvo ieškoma atsakymo ar savininkai ir darbuotojai skirtingai
mato konkurencijos pokytį rinkoje. Nustatyta, kad šiek tiek daugiau savininkų ir ALV įvardina
verslo situacijos pablogėjimą (savininkai ir ALV: pagerėjo 58,6 proc., pablogėjo – 20,5 proc.,
nepakito – 20,5 proc.; specialistai ir VLV: pagerėjo 63,8 proc., pablogėjo – 14,6 proc., nepakito –
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21,6

proc.).

Taip

pat

rezultatų

analizė

parodė,

kad

respondentai

iš

priklausančių

bendradarbiaujančių organizacijų tinklui organizacijų, dažniau nurodo verslo situacijos pagerėjimą
nei respondentai iš organizacijų, nesančių bendradarbiaujančių organizacijų tinkle.
Pagrindiniai verslo trukdžiai
Kita klausimų grupe buvo siekiama išsiaiškinti, kaip smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse
vertinamos tam tikros problemos pagal jų aktualumą ir svarbą.

Respondentai nurodė tokius

pagrindinius stabdančius verslo plėtrą veiksnius: menką vartotojų perkamąją galią, apyvartinių lėšų
stoką, nelygias sąlygas su stambiomis įmonėmis (žr. 30 pav.).
Menka vartotojų
perk. galia

68,5

Apyvartinių lėšų
stoka

62

Nelygios sąlygos
su SĮ

57,5

20,2

11,3

24,7

13,3

22,3

20,2

Labai svarbu ir svarbu
Biurokratija

49,2

31,5

19,3

Vid.svarbu
Nesvarbu ir visiškai nesvarbu

Valdininkų
korupcija
Nepalanki
kreditavimo tvarka
Informacijos,
mokymų stoka

45,9

24,5

42,8

25,3

41

30,8

29,6

31,9

28,2

30 pav. Tiriamųjų procentinis paskirstymas pagal nurodomus verslo sunkumus
Taip pat respondentų buvo prašoma nurodyti tris pagrindinius trukdžius, kurie labiausiai
stabdo SVV plėtrą. Prie vidinių veiksnių dažniausiai buvo minimi kvalifikuotų specialistų
trūkumas ir nepasiruošimas konkuruoti Europos Sąjungos rinkoje. Prie išorinių verslo aplinkos
trukdžių buvo nurodyti nepakankama valdžios parama, įstaigų, remiančių SVĮ nekoordinuotumas,
bei SVĮ tinklų nepakankamas susiformavimas (žr. 31 pav.).

94

Procentai
Kvalifikuotų specialistų
trūkumas

61,1

Nepakankama valdžios
parama

53,2
33,2

Nepasiruošę konkuruoti ES
Sudėtingas verslo steigimas

29,4

Įstaigų, remiančių SVV
nekordinuotumas

27,7

Nesusiformavę SVĮ tinklai

24

Sunku gauti kreditą

22,5
16

Nekonkurencingi produktai
Informacijos ir mokymų
trūkumas
Neigiamas verslininko
įvaizdis

13,9
7,6

31 pav. Tiriamųjų procentinis paskirstymas pagal nurodomus trukdžius, labiausiai
stabdančius SVV sektoriaus plėtrą
Įvertinant ar skirtingo statuso respondentai nurodo skirtingus SVV sektoriaus trukdžius,
nustatyta, kad savininkai ir ALV informacijos ir mokymų verslininkams trūkumą kaip trukdį
įvardina dažniau nei specialistai ir VLV (χ2=5,26; p=0,022). Iš savininkų ir ALV nurodo – 16,7
proc.; iš kitos grupės – 10,8 proc. Nustatyta, kad specialistai ir VLV, nepasiruošimo konkuruoti
rinkoje trūkumą ir nekonkurencingus produktus ir paslaugas kaip svarbius trukdžius nurodo
dažniau nei savininkai ir ALV (χ2=9,72; p=0,002; χ2=3,98; p=0,046). Nepasiruošimo konkuruoti
rinkoje trūkumą kaip svarbų trukdį nurodo 28,1 proc. savininkų ir ALV ir 39,5 proc. specialistų ir
VLV. Nekonkurencingus produktus ir paslaugas kaip svarbų trukdį nurodo 13,5 proc. savininkų ir
19,1 proc. darbuotojų.
Siekiant įvertinti ar respondentai iš skirtingo teisinio statuso įmonių (individualių įmonių - IĮ
ir UAB) skirtingai įvardina SVV sektoriaus trukdžius, buvo lyginami tarpusavyje šie kintamieji.
Nustatėme, kad respondentai iš IĮ dažniau nurodo sunkumą gauti kreditą kaip svarbų trukdį
(χ2=7,030; p=0,030). Iš IĮ - 28,9 proc., iš UAB 21,2 proc. Tai suprantama, nes kaip minėjome
anksčiau, individualių įmonių grupė dažniau nei UAB turi problemų gauti kreditą verslo
finansavimui. Tuo tarp respondentai iš UAB dažniau įvardina įmonių nepasiruošimą konkuruoti ES
rinkoje kaip trukdį (χ2=5,52; p=0,019). Šį trukdį nurodo 35,4 proc. respondentų iš UAB ir 25 proc.
respondentų iš IĮ.
Buvo siekiama nustatyti ar yra skirtumas tarp rinkos, kurioje veikia įmonė, ir nurodomų SVV
sektoriaus trukdžių (žr. 32 pav.). Nustatyta, kad įmonių nepasiruošimą konkuruoti ES rinkoje kaip
svarbų SVV sektoriaus trukdį dažniau nurodo respondentai, iš įmonių veikiančių tarptautinėje
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rinkoje (χ2=17,07; p<0,0005) nei iš vietinės ir Lietuvos rinkų. Matomai konkuravimas bendroje ES
rinkoje šiai įmonių grupei yra aktualus klausimas, nes tenka konkuruoti tarptautiniu mastu. Taip pat
nustatyta, kad respondentai iš įmonių veikiančių tarptautinėje rinkoje, rečiau kaip trukdį stabdantį
SVV plėtrą įvardina sunkumą gauti kreditą (χ2=11,25; p<0,024). Nustatyta, kad respondentai iš
įmonių veikiančių Lietuvos ar tarptautinėje rinkoje, dažniau nei respondentai iš vietinės rinkos,
kvalifikuotų specialistų trūkumą nurodo kaip svarbų SVV plėtros trukdį (χ2=11,25; p<0,024).
Pagal tyrime gautus duomenis, 49,2 proc. respondentai iš įmonių veikiančių vietinėje rinkoje
nurodė šį trukdį, iš tarptautinėje veikloje veikiančių – 68,1 proc., iš Lietuvoje veikiančių – 63,6
proc.
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56,5
54,4
49,1

Nepakankama valdžios parama

49,2

Kvalifikuotų specialistų trūkumas

63,6
68,1

33,9
27,3
28,4

Sudėtingas verslo steigimas

Sunku gauti kreditą

70

28
24,3
15,7
28
28,7
26,4

Įstaigų, remiančių SVV nekordinuotumas

Vietinė
Lietuvos

26,9
28,8

Nepasiruošę konkuruoti ES

Nesusiformavę SVĮ tinklai

Nekonkurencingi produktai

Informacijos ir mokymų trūkumas

Neigiamas verslininko įvaizdis

Tarptautinė
44

26,3
26,2
19,4
19,9
14,4
14,4
12,9
14,3
14,4
10,8
6,3
6,5

32 pav. Respondentų, iš skirtingų rinkų, procentinis paskirstymas pagal nurodomus
trukdžius, labiausiai stabdančius SVV sektoriaus plėtrą
Siekiant įvertinti ar skiriasi SVV sektoriaus trukdžių įvardijimas tarp skirtingo statuso
respondentų, buvo lyginami įmonės savininkų ir ALV bei specialistų ir VLV atsakymai.
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Nustatėme, kad informacijos ir mokymų verslininkams trūkumą kaip trukdį dažniau įvardina
savininkai ir ALV (χ2=5,26, p=0,022; nurodo 16,7 proc. savininkų/ALV ir 10,8 proc.
specialistų/VLV). Specialistai ir vidurinio lygio vadovai dažniau pažymi nepasiruošimo konkuruoti
rinkoje trūkumą (χ2=9,72, p=0,002; nurodo 28,1 proc. savininkų/ALV ir 39,5 proc.
specialistų/VLV) ir nekonkurencingus produktus ir paslaugas kaip svarbius trukdį (χ2=3,98,
p=0,046; nurodo 13,5 proc. savininkų/ALV ir 19,1 proc. specialistų/VLV).

Verslo plėtrą skatinantys veiksniai
Kita klausimyno dalis skirta išsiaiškinti respondentų nuomone apie jų matomus veiksnius,
skatinančius smulkaus ir vidutinio verslo vystymąsi.
Procentai
51,4

Parama verslo infrastruktūrai
41,5

Steigimo kliūčių mažinimas
Teisingos sąlygos su SĮ

39,9
36,8

Verslo, valdžios ir mokslo įst. bendradarbiavimas

33,9

Palankios kredito sąlygos
SVĮ jungimasis į tinklus
Atlyginimų darbuotojams kėlimas

24,9
19,2

Mokymų ir informacijos skleidimas

17

Dėmesys tyrimams, inovacijomis

14,8

Inovatyvių įmonių rėmimas

14,3

33 pav. Respondentų procentinis paskirstymas pagal nurodomus veiksnius, skatinančius
SVV plėtrą
Siekiant įvertinti ar skiriasi svarbių SVV plėtros veiksnių įvardijimas tarp skirtingo statuso
respondentų, buvo lyginami įmonės savininkų ir aukščiausio lygio vadovų grupės bei specialistų ir
vidurinio lygio vadovų atsakymai. Nustatėme, kad pastaroji grupė kaip svarbius SVV plėtros
veiksnius dažniau nurodo atlyginimų darbuotojams kėlimą (χ2=5,588, p=0,049; nurodo 16,4 proc.
savininkų / ALV ir 22,7 proc. specialistų / VLV), glaudesnį verslo, valdžios ir mokslo įstaigų
bendradarbiavimą (χ2=4,358, p=0,037; nurodo 33,3 proc. savininkų / ALV ir 41,1 proc. specialistų
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/ VLV) ir dėmesį tyrimams ir inovacijoms (χ2=3,058, p=0,047; nurodo 12,6 proc. savininkų / ALV
ir 7,4 proc. specialistų / VLV). Paramos verslui infrastruktūros plėtrą plėtros veiksnį dažniau
įvardina savininkai ir aukščiausio lygio vadovai (χ2=6,738, p=0,009; nurodo 55,9 proc. savininkų /
ALV ir 45,9 proc. specialistų / VLV).
Toliau buvo lyginami atsakymai respondentų iš individualių įmonių ir UAB. Nustatėme, kad
respondentai iš IĮ dažniau įvardina teisingą konkurencinių sąlygų su SĮ sudarymą kaip svarbų SVV
plėtros veiksnį (χ2=4,439, p=0,034; nurodo 47,3 proc. respondentų iš IĮ ir 37,5 proc. respondentų iš
UAB). Tuo tarpu, respondentai iš UAB dažniau įvardina inovatyvių verslo įmonių rėmimą kaip
svarbų SVV plėtros veiksnį (χ2=6,728; p=0,035; nurodo 9,4 proc. respondentų iš IĮ ir 15,7 proc.
respondentų iš UAB).
Taip pat nustatyta, kad respondentai iš senesnių įmonių dažniau įvardina teisingą
konkurencinių sąlygų su SĮ sudarymą kaip svarbų SVV plėtros veiksnį (χ2=8,235, p=0,004; nurodo
43,4 proc. respondentų iš vyresnių įmonių ir 30,7 proc. respondentų iš jaunesnių įmonių).
Respondentai iš įmonių esančių mažuose miestuose dažniau įvardina teisingą konkurencinių sąlygų
su SĮ sudarymą kaip svarbų SVV plėtros veiksnį (χ2=3,467, p=0,049; nurodo 45,7 proc.
respondentų iš įmonių, esančių mažose miesteliuose, ir 37,7 proc. respondentų iš įmonių, esančių
didžiuosiuose Lietuvos miestuose).
Siekiant įvertinti ar skiriasi svarbių SVV plėtros veiksnių įvardijimas tarp respondentų iš
skirtingo dydžio (vertinamo pagal darbuotojų skaičių) įmonių, buvo lyginami atsakymai
respondentų iš mikroįmonių (turinčių nuo 1 iki 9 darbuotojų), mažų įmonių (nuo 10 iki 49
darbuotojų) ir vidutinių įmonių (nuo 50 iki 250 darbuotojų). Nustatėme, kad respondentai iš
mikroįmonių, dažniau respondentai iš vidutinių įmonių nurodo verslo steigimo kliūčių mažinimą
kaip svarbų SVV plėtros veiksnį (χ2=5,870, p<0,05).
Siekiant nustatyti ar skiriasi svarbių SVV plėtros veiksnių įvardijimas tarp respondentų iš
skirtingose rinkose veikiančių įmonių, buvo lyginami respondentų iš vietinėje, Lietuvos ir vietinėje
bei tarptautinėje rinkose veikiančių įmonių atsakymai. Nustatėme, kad didesnį dėmesį tyrimams ir
inovacijoms kaip svarbų SVV plėtros veiksnį labiau įvardina respondentai iš tarptautinės nei iš
vietinės rinkos (χ2=5,950; p<0,049).
Tolimesnėje analizėje buvo siekiama nustatyti ar skiriasi svarbių SVV plėtros veiksnių
įvardijimas tarp respondentų iš įmonių esančių ir neesančių bendradarbiaujančių organizacijų
98

tinkle. Respondentai iš įmonių, esančių bendradarbiaujančių organizacijų tinkle, dažniau nurodo
bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis kaip svarbų SVV veiksnį (χ2=3,702, p<0,046;
nurodo 18,5 proc. respondentų iš įmonių, esančių tinkle, ir 12 proc. respondentų iš neesančių tinkle
įmonių).
Analizuojant respondentų nurodomas priežastis, dėl ko verta bendradarbiauti su kitomis
organizacijomis bei respondentų nurodomas bendradarbiavimą stabdančias kliūtis, galime teigti,
kad pagrindinės respondentų nurodomos bendradarbiavimo priežastys yra lengvesnis priėjimas
prie naujų ir didelių rinkų, galimybė sumažinti prekės ar paslaugos savikainą bei galimybė
pasidalinti patirtimi. O pagrindinės bendradarbiavimo kliūtys yra noras likti nepriklausomu,
nenoras atskleisti informacijos bei informacijos su kuo bendradarbiauti trūkumas.
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3.3. LIETUVOS VERSLININKYSTĖS PROCESO IR SMULKAUS IR VIDUTINIO
VERSLO ĮMONIŲ PROBLEMINIŲ SRIČIŲ IŠSKYRIMAS

Antroje ir trečioje disertacinio darbo dalyje buvo siekiama įvertinti Lietuvos verslininkystės
procesą (bendrame ES šalių kontekste), įvardinti pagrindines juos veikiančių trukdžių grupes bei
ištirti smulkaus ir vidutinio verslo raidą stabdančių ar skatinančių veiksnių grupes, juos siejant su
tam tikrais antrepreneriškumo pasireiškimo aspektais. Apibendrinant VPT modelio pagrindu atliktą
analizę, galime išskirti pagrindines verslininkystės proceso ir smulkaus ir vidutinio verslo įmonių
problemines sritis, kurios pristatomos 9 lentelėje.
Kiekviename iš etapų svarbu išskirti veiksnius, kurie įtakoja verslininkystės proceso raidą.
Pirmajame „verslo sąlygų atpažinimo ir vertinimo“ etape galime išryškinti keletą susijusių veiksnių
grupių, kurie trukdo pereiti į antrąjį „verslo kūrimo“ etapą. Lyginant Lietuvą su kitomis Europos
šalimis, pastebimas vyraujantis neigiamas verslininko įvaizdis. Kadangi, vyraujantis verslininko
įvaizdis yra vienas svarbiausių verslininkystės procesą bei apsisprendimą imtis verslo įtakojančių
veiksnių, jį keisti yra svarbus uždavinys. Tai savotiškas indikatorius, atspindintis verslininkystės
proceso būklę. Autorius teigia, kad tokią situaciją sąlygoja visuomenėje vis dar besiformuojantis
verslininko paveikslas ir verslo samprata. Nepakankamai plėtojama verslumo kultūra sąlygoja tai,
kad daugelis visuomenės grupių nesuvokia tikrosios verslo naudos, per lėtai formuojamas verslui
palankus klimatas.
Pastarąjį neigiamą veiksnį sustiprina ir žemas verslininkystės klimato indeksas (17 vieta tarp
25 ES šalių), kuris įtakojamas verslininko įvaizdžio, verslo pradžios sudėtingumo lygio bei buvimo
verslininku priežasčių (motyvų). Verslo pradžios sudėtingumo lygis glaudžiai siejasi su tokiais
trukdžiais, kaip administracinė ir mokestinė našta, finansų, reikalingų pradėti verslą, trūkumu.
Reikiamų verslo įgūdžių neturėjimas trukdo asmeniui pereiti į „potencialaus verslininko“ statusą.
Taip pat verslininkystės proceso raidai trukdo baimės, susijusios su verslo pradžia. Viena iš
pagrindinių priežasčių, dėl ko lietuviai pirmenybę teikia buvimui samdomu darbuotoju, yra
„sprendimo susijusio su verslo kūrimu sudėtingumas“. Antrąjį „verslo kūrimo“ etapą apibendrina
verslininkiško aktyvumo indeksas. Lietuvoje jis taip pat nėra aukštas (18 vieta tarp 25ES šalių).
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9 lentelė
Verslininkystės proceso tyrimo modelyje tirtų veiksnių pobūdis
Verslininkystės procesą
įtakojantys veiksniai

II ETAPAS
III ETAPAS

VERSLININKYSTĖS PROCESAS

I ETAPAS

VERSLININKYSTĖS SĄLYGOS
• Verslininko įvaizdis
• Verslininkystės lygis
• Verslininkystės klimato indeksas

ASMENS NUOSTATOS VERSLO
ATŽVILGIU

VERSLO PRADĖJIMĄ
STABDANČIOS KLIŪTYS

Išskirtos verslininkystės proceso
probleminės sritys
¾
¾
¾
¾

Neigiamas verslininko įvaizdis visuomenėje.
Verslininkystės klimato indeksas yra žemas,
lyginant su kitomis ES šalimis.
Mažas SVĮ tankis lyginant su kitomis ES šalimis.
Žemas šalies verslumo lygis.

Pagrindinės įvardintos baimės, susijusios su verslo pradžia,
yra
¾ Sprendimo pradėti verslą sudėtingumas.
Pagrindinės verslo pradėjimą stabdančios kliūtys yra:
¾ Reikiamų įgūdžių trūkumas.
¾ Administracinė ir mokestinė našta.
¾ Finansų trūkumas.
¾ Kvalifikuotų specialistų trūkumas.

VERSLININKIŠKO AKTYVUMO
INDEKSAS

¾

Verslininkiško aktyvumo indeksas yra žemas,
lyginant su kitomis ES šalimis.

VERSLO POBŪDIS (galimybė ar
būtinybė)

¾

Lietuviai pradeda verslą daugiau dėl būtinybės nei
pastebėję galimybę verslo aplinkoje (lyginant su
kitomis ES šalimis).

VEIKSNIAI STABDANTYS VERSLO
RAIDĄ

ĮMONIŲ KONKURENCINIAI
PRANAŠUMAI

SVĮ raidą stabdantys veiksniai yra:
¾ Vyrauja daugiau pasyvi pozicija verslo aplinkos
atžvilgiu.
¾ Nelygios konkurencinės sąlygos su stambiomis
įmonėmis.
¾ Verslininkai per mažai mato verslo galimybių.
¾ Per mažas dėmesys įmonių tinklų formavimui.
¾ Per mažas įmonių dėmesys inovacijoms.
¾

Įmonių įvardinami konkurenciniai pranašumai
skiriasi nuo verslo aplinkos aktualijų.

Atlikus empirinį smulkaus ir vidutinio verslo įmonių tyrimą, galime išskirti pagrindines
vidinės įmonių verslo aplinkos problemas, jas siejant su išorinės verslo aplinkos veiksniais. SVĮ
vidinės verslo aplinkos problemos apibendrinamos 34 paveiksle.
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IŠORINĖS VERSLO APLINKOS PROBLEMOS
Žemas
verslininkystės
klimato indeksas

Įvairūs verslo raidos
trukdžiai

Neigiamas
verslininko įvaizdis

Verslininkai per
mažai mato verslo
galimybių

Žemas verslinininkiško
aktyvumo indeksas
Įvardinami
konkurenciniai
pranašumai
neatitinka verslo
aplinkos iššūkių

Kvalifikuotų
specialistų
trūkumas

VIDINĖS SVĮ VERSLO APLINKOS PROBLEMOS
Per mažas dėmesys
inovacijoms

SVĮ trūksta
iniciatyvos (per
daug tikisi iš
valdžios)

Per mažas dėmesys
įmonių tinklų
formavimui

34 pav. Smulkaus ir vidutinio verslo išskirtų problemų grupės
Vidinės SVĮ verslo aplinkos problemos gali būti skirstomos į šias grupes:
¾ SVĮ trūksta iniciatyvos ir aktyvios pozicijos išorinės verslo aplinkos atžvilgiu.
¾ Per mažai akcentuojama inovacijų svarba.
¾ Per mažas dėmesys įmonių tinklų formavimui. Tai parodo pro-aktyvios nuostatos trūkumą.
¾ Kvalifikuotų specialistų trūkumas.
¾ Verslininkai per mažai mato verslo galimybių.
¾ Įvardinami SVĮ konkurenciniai pranašumai neatitinka verslo aplinkos iššūkių.
Visi šie veiksniai yra verslininko kontrolės lauke ir jis savo veiksmais gali juos tiesiogiai
įtakoti. Viena iš didžiausių problemų, identifikuotų nagrinėjant verslo situaciją ta, kad dažnai
verslininkai verslą pradeda iš būtinybės o ne pastebėję galimybę. Pastebėti verslo aplinkoje
esančias galimybes, jas įvertinti ir įgyvendinti svarbu ne tik verslo pradžioje, bet ir verslo eigoje.
Tai sietina su vienu iš svarbiausių šiandieninės verslo aplinkos atributų – nenuspėjamumu, greitais
pokyčiais ir tam tikru chaoso elementu. Gebėjimas pastebėti galimybę kartu su vadovo
kompetencijomis yra vieni iš svarbiausių vidinių veiksnių, lemiančių įmonės sėkmę. Tai vienas iš
antrepreneriškumo pasireiškimo veiksnių.. Ši kliūtis glaudžiai siejama su tokiu išorinės aplinkos
veiksniu, kaip konkurencija rinkoje. Kaip viena iš didžiausių problemų yra įvardinama tai, kad
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smulkaus ir vidutinio verslo įmonių pozicija verslo aplinkos atžvilgiu yra pasyvi. Tyrimo rezultatai
atskleidė, kad įmonės skiria nepakankamą dėmesį verslo tinklų formavimuisi, bei tai, kad SVĮ
trūksta pro-aktyvios nuostatos verslo aplinkos atžvilgiu. Vadovai rodo per mažai iniciatyvos ir
verslo raidą labiau sieja su įvairiais valdžios sprendimais, nei su savo įmonės aktyviais veiksmais.
Proaktyvumas yra vienas iš antrepreneriško verslo požymių, o tai leidžia daryti prielaidą, kad jis
reiškiasi nepakankamai Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse.
Minėtos išorinės ir vidinės verslo aplinkos kliūtys yra problema SVV sektoriui, o taip pat ir
viso verslininkystės proceso raidai. Toliau, remiantis pasirinkta metodologija, pristatomas autoriaus
antrepreneriškumo formavimo smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse modelis.
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IV. ANTREPRENERIŠKOS VERSLININKYSTĖS MODELIAVIMAS
SMULKIAME IR VIDUTINIAME VERSLE
Spręsti problemas, susijusias su antroje ir trečioje darbo dalyse aptartais Lietuvos
verslininkystės proceso trukdžiais galima dviem būdais. Išorinės verslo aplinkos trukdžiai
daugiausiai priklauso nuo makro lygmens politinių – ekonominių sprendimų, kuriuos turėtų atlikti
institucijos, formuojančios SVV raidos politiką ir suinteresuotos bendru šalies verslininkystės
klimatu. Tačiau analizuoti smulkųjį ir vidutinį verslą skatinančią politikos efektyvumą ir galimas
jos modeliavimo kryptis nėra šio darbo apimties uždavinys. Tam reikia atskiros išsamios analizės.
Siūlydamas antrepreneriškumo formavimo smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse modelį, autorius
apsistoja ties galimais sprendimais, kurie apima organizacijos lygmenį. Minėti sprendimai yra
labiau praktinio pobūdžio, kurie gali būti aktualūs pirmiausiai verslininkams, o taip pat ir
teoretikams, ieškantiems efektyvių įmonės valdymo būdų.
Remiantis teorinėje dalyje išsakytomis šiuolaikinėmis verslo vadybos koncepcijomis,
antrepreneriškumas yra būtina sėkmingo šiandienos verslo sąlyga. Antreprenerystė yra nuolat
besikeičiantis fenomenas, suteikiantis organizacijai pranašumą. Tokiu būdu, antrepreneriškumo
smulkiame ir vidutiniame versle vystymas ženkliai prisidėtų prie SVV sektoriaus, kuris teigiamai
įtakoja visą verslininkystės procesą, raidos. Disertantas laikosi nuostatos, kad antrepreneriškumo
diegimas įmonėje netiesiogiai daro įtaką ir pirmiems verslininkystės proceso etapams: tiek “verslo
sąlygų atpažinimui ir vertinimui”, tiek “verslo kūrimo”, nes visuomenės nuostatas į verslininką ir
verslininkystę pozityviai įtakoja gero verslo pavyzdžiai.
Šioje darbo dalyje laikomasi tokio dėstymo nuoseklumo: 4.1 skyriuje disertantas pristato
metodologines nuostatas, kuriomis remiantis, 4.2 skyriuje pristatomas antrepreneriškos
verslininkystės formavimo modelis smulkiam ir vidutiniam verslui.
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4.1. MODELIO KŪRIMO METODOLOGIJA
Viena iš svarbiausių disertanto pasirinktų metodologinių nuostatų - verslo aplinka yra
suvokiama

kaip

multidimensinė

konstrukcija,

pasižyminti

tokiomis

savybėmis

kaip

kompleksiškumas, dinamiškumas, nenuspėjamumas, sudėtingumas, globalumas ir pastovus
keitimasis, kuris suardo pusiausvyros būsenas. Dėl minėtų aplinkos savybių šių dienų verslo
organizacijos dažnai atsiduria ilgalaikėje įtampoje. Vienas pagrindinių organizacijai keliamų
iššūkių - gebėjimas savyje apjungti ir subalansuoti visus šiuos aspektus.

Dažnai tai lemia

organizacijos išlikimą versle. Pagrindinis verslininko iššūkis - gebėjimas sėkmingai valdyti įmonę
anksčiau apibūdintoje verslo aplinkoje. Šiandieninei verslo aplinkai būdinga tai, kad mažėja atskirų
valstybės, kaip ekonominių vienetų svarba ir didėja tarptautinio verslo vaidmuo. Tokiu būdu
mažėja ir atskiros firmos, kaip pagrindinio verslo konkuravimo vieneto, svarba. Mus supantis
pasaulis labai greit kinta ir verslininkas neišvengiamai susiduria su tam tikru chaosu. Perfrazuojant
Fitzgerald (2002) - chaosas gali būti suprantamas kaip XXI amžiaus vadybos mokslas.
Kita svarbi nuostata, kuria rėmėmės formuodami antrepreneriškos verslininkystės modelį,
teigia apie antreprenerystės, kaip naujos paradigmos, atsiradimą. Būtent antrepreneriškas
požiūris į supančią tikrovę šiandien išsamiausiai gali paaiškinti šiuolaikinės verslo aplinkos
dėsningumus. Antreprenerišką paradigmą galime paaiškinti ją lygindami su neo–klasikine
paradigma (žr. 9 lentelę). Neo-klasikinės paradigmos pagrindinės nuostatos bei pasaulio supratimas
labai skiriasi nuo antrepreneriškos paradigmos.
10 lentelė
Neo-klasikinės ir antrepreneriškos paradigmos palyginimas
Neo – klasikinės paradigmos bruožai
•
•
•
•
•
•
•

Technokratinė
Racionali
Orientuota į tikslą
Tobula informacija
Pusiausvyra
Optimizacija
Konkuravimas kaina

Antrepreneriškos paradigmos bruožai
•
•
•
•
•
•
•

Noras pažinti, smalsumas
Kūrybiškumas
Improvizuojantis
Netikrumas, neapibrėžtumas
Įvairovė
Atranka
Konkuravimas idėjomis

Jei analizuojame anksčiau minėtas tokias verslo aplinkos savybes, kaip kompleksiškumas,
dinamiškumas, nenuspėjamumas ir tam tikras „chaotiškumas“, kyla abejonių ar neo-klasikine
paradigma paremtas supratimas susistemina visą sudėtingą pasaulio įvairovę. Autorius teigia, kad
antrepreneriška paradigma yra tinkamesnis požiūris į šiuolaikinės verslo aplinkos diktuojamas
sąlygas. Daugelis mokslininkų teigia apie šiuo metu vykstančią paradigmų kaitą (žr. 35 pav.). Dėl
to, kad neo-klasikinę keičia antrepreneriška paradigma, kyla būtinybė iš naujo peržiūrėti tiek
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teorines metodologines nuostatas, tiek moksliniuose tyrimuose naudojamus verslo aplinkos tyrimo
metodus. Apibendrindami galime teigti, kad antrepreneriškas požiūris padeda geriau suvokti
kompleksinius, sudėtingus, greit kintančius, nenuspėjamus tyrimų objektus. Kaip tik toks ir yra
verslininkystės reiškinys. Disertacijoje aptariamas verslininkystės procesas, prasidedantis asmens
apsisprendimu pradėti verslo veiklą ir pasibaigiantis verslo organizacijos įkūrimu bei valdymu,
yra sudėtingas socialinis reiškinys, kurį geriausiai nagrinėti remiantis antrepreneriškąja
paradigma.

ŠIUOLAIKINĖ VERSLO APLINKA
•
•
•
•
•
•
•
•

DINAMIŠKA
GREITAI KINTANTI
NENUSPĖJAMA
NESANTI PUSIAUSVYROJE
KOMPLEKSINĖ
SUDĖTINGA
SUDĖTINĖ
GLOBALI

ANTREPRENERIŠKOJI
PARADIGMA

ONTOLOGIJA

Kaip būdas geriau suprasti
ir valdyti šiuolaikinę verslo
aplinką

EPISTEMOLOGIJA

NEO - KLASIKINĖ
PARADIGMA

METODOLOGIJA IR
TEORIJOS
METODAI
Tyrimo metodai
Duomenų rinkimo metodai
Analizės metodai

35 pav. Paradigmų pasikeitimas šiuolaikinės verslo aplinkos kontekste
Taip pat reikia pastebėti, kad antrepreneriškoji paradigma apima ne tik verslo sritį, bet ir
prasismelkia per visus žmogaus veiklos matmenis. Toks požiūris yra įrankis, kuris padeda
paaiškinti sudėtingus tikrovės reiškinius. Antrepreneriškas požiūris į verslininkystės procesą
leidžia gauti integruotas žinias apie nesuskaidytą verslininkystės proceso visumą, vietoj
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pateikiamų fragmentiškų žinių apie atskiras, izoliuotas ir nesusijusias tarpusavyje verslininkystės
proceso dalis (žr. 36 pav.).
ANTREPRENERIŠKUMAS
Verslo
aplinka
Firma

Asmuo

36 Pav. Antrepreneriškumas – reiškinys, apjungiantis verslininkystės
procesą į vieną visumą.
Analizuojant antrepreneriškumą įmonės lygmenyje, galime teigti, kad antrepreneriškas
elgesys yra svarbus bet kokio dydžio įmonių konkurencinis pranašumas. Pastebėta, kad firmos,
kurioms nepavyksta greitai kintančioje verslo aplinkoje efektyviai panaudoti antrepreneriškų
veiklų, mažina sėkmingo konkuravimo tikimybę. Verslo aplinkos daromas spaudimas įmonei
pavaizduotas 37 paveiksle.
Verslo trikdžiai

Verslo įmonė

Pokyčiai
aplinkoje

Antrepreneriška
verslo įmonė

Iššūkiai

Verslininkystės
procesas

Įmonės, neatlaikiusios verslo
aplinkos spaudimo, išeina iš verslo

37 pav. Verslo aplinkos spaudimas įmonei
Ne-antrepreneriška įmonė, prasidėjus verslo aplinkos spaudimui, paprasčiausiai nesuspėja
prisitaikyti prie pakitusių verslo sąlygų. Tokiu atveju įmonės dažniausiai yra priverstos trauktis iš
verslo. Antrepreneriška organizacija, pasinaudodama antrepreneriškumo teikiamomis galimybėmis,
turi daug didesnes galimybes išlikti versle. Antrepreneriška firma laužo senus verslo praktikos
stereotipus ir ieško naujų bei novatoriškų pokyčių valdymo ir rizikos toleravimo struktūrų. Be to,
antrepreneriška organizacija naudoja tokias antrepreneriškas sprendimų priėmimo savybes kaip
vidinių gebėjimų ir išorinės firmos veiklos aplinkos suderinimas. Kiekvienos verslo organizacijos
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pagrindinis uždavinys yra sėkminga elgsena, kuri šiandieniniame verslo pasaulyje priklauso nuo
daugelio veiksnių. Antrepreneriškumas atsiskleidžia verslo kūrimo, organizacijų atnaujinimo,
pokyčių įgyvendinimo metu, taip pat keičiant nusistovėjusias taisykles tiek organizacijos viduje,
tiek išorėje. Tuo būdu organizacija tampa labiau lankstesnė, adaptyvesnė ir gebanti geriau
konkuruoti. Kita metodologinė nuostata remiasi tuo, kad aplinka verčia firmas priimti strateginę
orientaciją, tokią kaip autonomija, novatoriškumas, rizikavimas, proaktyvumas, galimybių
paieška, kūrybiškumas ir konkurencingas agresyvumas. Autonomija yra antrepreneriškos veiklos
katalizatorius, kuris būtinas asmeniui atpažinti ir įgyvendinti verslo galimybę. Antrepreneriškumas
organizacijose atsiskleidžia tokiose sistemose, kurios skatina nepriklausomą ekonominį elgesį ir
siekia verslo galimybių minimaliais socialiniais apribojimais.

ŠIUOLAIKINĖ VERSLO APLINKA
•
•
•
•
•
•
•
•

TOLERANCIJA RIZIKAI

KŪRYBIŠKUMAS

GALIMYBIŲ
IEŠKOJIMAS

PRO-AKTYVUMAS

NOVATORIŠKUMAS

Poveikis
įmonei

DINAMIŠKA
GREITAI KINTANTI
NENUSPĖJAMA
NESANTI PUSIAUSVYROJE
KOMPLEKSINĖ
SUDĖTINGA
SUDĖTINĖ
GLOBALI

Antrepreneriškumas, kaip
įmonės atsakas aplinkai

ANTREPRENERIŠKA
VERSLO ĮMONĖ

ANTREPRENERIŠKOJI PARADIGMA

38 pav. Santykis tarp verslo aplinkos ir įmonės
Apibendrintos metodologinės nuostatos, apjungiančios antreprenerišką paradigmą, kaip
geriausią būdą suprasti ir valdyti verslo aplinką, pavaizduotos 38 paveiksle.
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Antrepreneriška paradigma formuoja tam tikrą požiūrį į supančią verslo aplinką. Kadangi
aplinkos poveikis organizacijai sukelia įtampą, galimas atsakas yra verslo įmonės tapimas
antrepreneriška. Tokios įmonės elgsena pasireiškia novatoriškumu, aktyvumu, naujų verslo
galimybių

ieškojimu,

kūrybiškumu

ir

tolerancija

rizikai.

Novatoriškumas

yra

svarbi

antrepreneriškos orientacijos ir antrepreneriškumo dimensija. Rizikavimas ir proaktyvumas yra
kitas svarbus antrepreneriškos orientacijos matmuo. Asmenys priskiriami proaktyviems, tada kai
jie laukia galimybių ir nuosekliai ieško dalyvavimo naujose ar pasirodančiose rinkose. Remiantis
šiuo požiūriu tokios mažų įmonių savybės, kaip rizikavimas, novatoriškumas ir proaktyvumas
suteikia jai didelį konkurencinį pranašumą.
Toliau

disertantas,

remdamasis

išsakytomis

metodologinėmis

nuostatomis,

pristato

antrepreneriškumo formavimo smulkiose ir vidutinėse įmonėse modelį. Galutinis tokio modelio
rezultatas yra antrepreneriška organizacija.

4.2.
ANTREPRENERIŠKUMO
VIDUTINIAME VERSLE

FORMAVIMO

MODELIS

SMULKIAME

IR

Autorius šiame skyriuje pristato suformuotą antrepreneriškos verslininkystės modelį
smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms. Modelis apjungia vidinę ir išorinę smulkaus ir vidutinio
verslo įmonės aplinkas, apimdamas:
¾ Individualų lygmenį (apjungia verslininką, jo antreprenerišką elgseną ir tos elgsenos
galimus rezultatus ir pasekmes).
¾ Organizacijos lygmenį (apjungia antrepreneriškos organizacijos elgseną, tos elgsenos
galimus rezultatus, organizacijos antreprenerišką kultūrą).
¾ Makro lygmenį (apjungiantis išorinės verslo aplinkos veiksnius).
Dešinėje 39 paveikslo pusėje parodytas ryšys tarp šių skirtingų lygmenų. Tokios
organizacijos ašis yra asmuo, kuris įvardinamas kaip antrepreneris. Įmonės dydis, veiklos pobūdis,
situacija rinkoje apsprendžia ar antrepreneris turi veikti vienas ar reikia antrepreneriškos
komandos. Remiantis teorinėje darbo dalyje įvardintais antrepreneriškos organizacijos bruožais,
išskiriame šiai organizacijai būdingas veiklas: novatoriškumą, galimybių, esančių verslo aplinkoje,
atpažinimą, pro-aktyvumą bei pokyčių valdymą. Jas galime įvardinti kaip elgseną, kuri skleidžiasi
tik esant tam tikrai organizacijos kultūrai, kurią apibrėžiame kaip antreprenerišką.
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Tokia kultūra, turi pasižymėti rizikos tolerancija, kūrybiškumo skatinimu, komandinio darbo
kultūra ir gebėjimu spręsti problemas iškylančių pokyčių akivaizdoje. Siekiant įmonėje formuoti
antrepreneriškumą, turi būti išskiriamos keturios pagrindinės antreprenerio veiklos kryptys
organizacijoje:
¾ Antrepreneriškos komandos formavimas.
¾ Antrepreneriškos kultūros diegimas įmonėje.
¾ Išorinės verslo aplinkos stebėjimas ir galimybių atpažinimas.
¾ Įmonės strategijos priderinimas prie verslo aplinkos.
Organizacijos antrepreneriškumo pasireiškimas gali būti skirtingo intensyvumo. Jei
įsivaizduotumėme, kad viename ašies gale yra antrepreneriška organizacija, tai kitame galėtų būti
ne-antrepreneriška organizacija. Natūralu, kad tarp šių dviejų kraštutinumų sutiktume įvairių
tarpinių variantų, kur antrepreneriškas elgesys yra tik iš dalies pastebimas. Nuo to, kiek
organizacijoje yra išreikštas antrepreneriškumas, priklauso jo formavimo veiklų seka ir stiprumas.
Tad pirmas žingsnis būtų įvertinti antrepreneriškumo pasireiškimą. Antrepreneriškumo formavimas
yra strateginis sprendimas, kurį gali atlikti tik organizacijos savininkas ar aukščiausio lygio
vadovai. Priešingu atveju sunku įsivaizduoti, kad žemesnio lygio vadovas savo iniciatyva bandytų
organizacijoje diegti šias veiklas. Antrepreneriškumo formavimas, kaip ir bet kuris strateginis
sprendimas, reikalauja žmogiškųjų ir finansinių išteklių, kurie būtų sunkiai pasiekiami, jei šioms
veikloms nepritaria aukščiausio lygio organizacijos vadovai. Galime daryti prielaidą, kad minėtas
modelis geriausiai yra įgyvendinamas, kuomet savininkas ir antrepreneris yra viename asmenyje.
Kadangi antrepreneris nuolatos ieško naujų galimybių, bando lanksčiai reaguoti ir atsiliepti į
pokyčius, senas struktūras keičia naujomis, toks veiklos pobūdis savyje slepia užprogramuotą
konfliktą jei organizacijos savininkas ar vadovas iš esmės nesutinka su tokiu elgsenos būdu.
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ANTREPRENERIŠKUMO
FORMAVIMO
VEIKLOS

VERSLO APLINKA

VERSLO
GALIMYBĖS
ATPAŽINIMAS

ĮMONĖS
STRATEGIJOS
PRIDERINIMAS PRIE
VERSLO APLINKOS
IŠŠŪKIŲ

GALIMYBĖ

Novatoriškumas

Galimybių
pastebėjimas

Pro aktyvumas

Pokyčių
valdymas

ANTREPRENERIŠKOS ORGANIZACIJOS
VEIKLA

GEBĖJIMAS SPRĘSTI
PROBLEMAS

ANTREPRENERIŠKOS
KULTŪROS DIEGIMAS
ĮMONĖJE

RIZIKOS
TOLERANCIJA

ANTREPRENERIŠKA
KULTŪRA

KOMANDINIS
DARBAS

KŪRYBIŠKUMAS

ANTREPRENERIŠKOS
KOMANDOS
FORMAVIMAS

ANTREPRENERIŠKA
KOMANDA
ANTREPRENERIS

39 pav. Antrepreneriškumo formavimo veiklų įtakos organizacijos raidai modelis
Kadangi modelis formuojamas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms, reikia atsižvelgti į jų
specifiką. Tokiose įmonėse savininkas ir vadovas dažniausiai yra vienas ir tas pats asmuo, taip pat
nėra sudėtingų valdymo struktūrų, paremtų aukšta hierarchine valdymo struktūra.
Antrepreneriškos komandos formavimo veikla glaudžiai siejasi su antrepreneriškos kultūros
diegimo veikla. Žmonės organizacijoje yra kultūros pagrindas. Organizacijos kultūros diegimas yra
ilgalaikė ir nuolatinė veikla. Tam kad ji susiformuotų, turi būti remiamasi visa eile nuostatų ir
vertybių, kurias galėtume įvardinti kaip kūrybiškumo skatinimas, rizikos ir nesėkmės tolerancija,
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komandiniu darbu grindžiama veikla, gebėjimu spręsti sudėtingas situacijas ir valdyti pokyčius.
Atsižvelgiant į antrepreneriškų veiklų pobūdį, kūrybiškumas glaudžiai siejasi su netradiciniu
problemų sprendimo būdais bei galimybių atpažinimu ir jų įgyvendinimu kuriant inovacijas.
Tokios veiklos iš prigimties yra eksperimentai ir svarbu, kad būtų suteikta galimybė suklysti.
Organizacijos vadovas tobulina bei prižiūri antrepreneriškas galimybes ir panaudoja reikalingus
išteklius joms įgyvendinti. Vadovas, susidurdamas su antrepreneriškomis iniciatyvomis, kurios
kyla iš antrepreneriškos komandos, turi įvertinti, priimti teigiamą ar neigiamą sprendimą dėl idėjos
palaikymo ir nuspręsti, ar skirti ir kokio dydžio paramą skirti idėjos įgyvendinimui. Po to,
pasitelkdami organizacijos strategiją, išteklius ir politinius instrumentus, padeda pastebėtą
galimybe įgyvendinti. Prižiūrėjimo stadijoje, vadovas stebi antrepreneriškos galimybes vystymąsi
pačioje organizacijoje ir esant reikalui koreguoja veiklas. Visi šie veiksmai užtikrina
antrepreneriškos komandos iniciatyvų palaikymą.
Išorinės verslo aplinkos stebėjimas ir galimybių atpažinimas siejasi su įmonės strategijos
priderinimu prie verslo aplinkos. Kadangi vienas iš svarbiausių antrepreneriškos organizacijos
bruožų yra galimybių atpažinimas ir jų įgyvendinimas, svarbu įgyti paramą, palaikymą
organizacijos reiškiamai vizijai, misijai, tikslams, strategijoms, vertybėms ir politikoms. Tikslai
turėtų būti koreguojami, atsižvelgiant į verslo galimybes. Taip pat svarbu, kad kiti organizacijos
nariai pritartų tokiai veiklai. Vadovas turėtų išvystyti kriterijus ir priemones, kurių dėka būtų
įvertinama ar organizacijos strategija dera su nuolatinėmis galimybių atpažinimo, jų įgyvendinimo,
inovacijų diegimo ir pokyčių valdymo veiklomis. Vadovas turi išvystyti sistemas, kurių dėka būtų
siekiama vertinti organizacijos išorinę aplinką, įvardinti klientų poreikius ir atpažinti galimybes
vystyti produktus ir paslaugas.
Nors ir nagrinėjamos atskirai visos šios antrepreneriškumo formavimo veiklos sudaro
neatskiriamą visumą ir įgalina įmonę peršokti į kitą kokybinį lygmenį. Antrepreneriška
organizacija gali būti suprantama kaip nuolatos individo, grupės, organizacijos ir makro (verslo
aplinkos) lygmenyse besivystanti sistema. Tokia sistema sėkmingai prisitaiko prie greitai
besikeičiančios aplinkos ir tinkamai reaguoja į nenuspėjamus aplinkos pokyčius. Tai vyksta dėka
vidinio bendradarbiavimo ir dialogo, kuris skatina bendrą kultūros kūrimą. Šiuolaikinė verslo
aplinka, kurioje egzistuoja „verslo galimybė“, pasižymi dinamiškumo, nuolatinio pokyčio bei
nenuspėjamumo savybėmis. Tai iššūkiai su kuriais susiduria organizacija. Antrepreneriška
organizacija pastebi chaotiškoje verslo aplinkoje esančias galimybes ir jas įgyvendina.
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Taip pat svarbu pažymėti, kad antrepreneris nuolatos balansuoja tarp dvejopo pobūdžio
vadybinių veiklų. Remiantis R. E. Quinn (1988) teorinėje dalyje pristatytu holistiniu vadovavimo
antrepreneriškai organizacijai būdu, šios organizacijos valdymą galime suvokti kaip dviejų ašių
sistemą. Vadovo veiklos pobūdis gali būti atidėtas dvejose koordinačių ašyse. Vertikaliojoje ašyje
jis kinta nuo kontrolės iki lankstumo. Horizontalioji ašis apibrėžia vadovo veiklos kryptį, kuri gali
būti nukreipta į organizacijos vidų ar į organizacijos išorę.
Balansavimas tarp šių priešybių iš antreprenerio, siekiančio atpažintų galimybių
įgyvendinimo, reikalauja daug pastangų bei kompetencijų. Pastebėti galimybes ir jas įgyvendinti
reikia lanksčios organizacijos. „Lankstumas“ suprantamas kaip gebėjimas greitai prisitaikyti prie
pokyčių, atpažinti aplinkoje verslo galimybes, kurti bei įgyvendinti inovacijas. Šie antrepreneriškos
organizacijos bruožai turi tam tikrus „chaotiškumo“ gerąja prasme požymius. Tai tokia sistema,
kuri geba atsiliepti į keliamus iššūkius. Tačiau antrepreneris gali susidurti ir su kitu iššūkiu - kad
organizacija gali tapti per daug chaotiška ir nekontroliuojama, nes vadovas, siekdamas įvertinti
veiklų ir rezultatų efektyvumą, turi atlikti ir kontrolės funkciją. Kontrolei didėjant, galima peržengti
ribą, kuomet pradedamas varžyti antrepreneriškos kultūros skleidimasis ir organizacija praras
antrepreneriškumo aspektą. Svarbiausias antreprenerio uždavinys - suderinti ir apjungti į bendrą
visumą šiuos kraštutinumus. Vieno iš šių komponentų išmetimas arba sugriautų organizacijos
antrepreneriškumo pobūdį arba taptų neįmanoma sėkmingai įgyvendinti verslo idėjas.
Minėtoje sistemoje galime patalpinti antrepreneriškumo formavimo veiklas. Iš viso galimi
keturi veiklos būdai (žr. 40 pav.). „Lankstumo“ ir „Krypties į organizacijos išorę“ kvadrantas
atitinka „verslo galimybės atpažinimo“ veiklos pobūdį. „Lankstumo“ ir „Krypties į organizacijos
vidų“ kvadrante yra „Antrepreneriškos komandos formavimo“ ir „Antrepreneriškos kultūros
diegimo įmonėje“ veiklos. „Kontrolės“ ir „Krypties į organizacijos išorę“ kvadrante yra
„Strategijos priderinimo prie verslo aplinkos“ veikla. Visos šios veiklos yra

antreprenerio

kompetencijų srityje, t.y. jas gali vykdyti tik antrepreneris. „Kontrolės“ ir „Krypties į organizacijos
vidų“ kvadrante yra veiklos, kurias apima vadybininko kompetencijų sritis. Svarbiausia
vadybininko veikla yra turimų išteklių efektyvus panaudojimas. Tokie žmonės veikia aukštesnio
lygio vadovų nubrėžtuose rėmuose. Veikla kitose trijose sferose reikalauja ne tik įgūdžių turėjimo,
bet ir antrepreneriškų savybių, tokių kaip verslo galimybės matymas, organizacijos strategijos
derinimas prie pastebėtos galimybės ir antrepreneriškos kultūros diegimas bei komandos
formavimas. Šiomis savybėmis turėtų pasižymėti esminius sprendimus organizacijoje priimantis
asmuo.
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LANKSTUMAS

ANTREPRENERIO
KOMPETENCIJŲ SRITIS

ANTREPRENERIO
KOMPETENCIJŲ SRITIS

Verslo galimybės
atpažinimas

Antrepreneriškos
komandos
formavimas

HOLISTINIS
POŽIŪRIS

Strategijos
priderinimas prie
verslo aplinkos

KRYPTIS Į ORGANIZACIJOS
IŠORĘ

KRYPTIS Į ORGANIZACIJOS
VIDŲ

Antrepreneriškos
kultūros diegimas
įmonėje

ANTREPRENERIO
KOMPETENCIJŲ SRITIS

VADYBININKO
KOMPETENCIJŲ SRITIS

KONTROLĖ
40 pav. Antreprenerio ir vadybininko kompetencijų palyginimas
Antrepreneriškoje organizacijoje yra būtinos visos veiklos jei organizacija nori adaptuotis
prie pasikeitusios išorinės aplinkos bei inicijuoti pokyčius. Iš esmės, antrepreneriškumas - tai yra
naujos krypties ir impulso suteikimas organizacijai. Apibendrinant, galime teigti, kad antrepreneris
vadovaujasi holistiniu požiūriu ir koordinuoja visų keturių galimų veiklų pasireiškimą
organizacijos veikloje.
Taip pat labai svarbu įvertinti minėtas veiklas. Vienas iš vertinimo būdų, gali būti įmonės
elgsenos generuojamų rezultatų stebėjimas. Antrepreneriškos veiklos sėkmė, gali būti įvertinama
finansiniais rezultatais (padidėję pardavimai, produktyvumas, turima rinkos dalis, sąnaudų
sumažėjimas, darbo efektyvumas) arba elgsenos kriterijais (pasiūlytų idėjų kiekiu, įgyvendintų
idėjų skaičiumi, laiko tarpu, praleistu dirbant su nauja idėja).
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Plačiąja prasme, antrepreneriškas elgesys apima visus veiksmus, kuriuos atlieka firmos
žmonės, atrasdami, įvertindami bei panaudodami antrepreneriškas galimybes. Antrepreneriška
veikla vykdoma atrandant naujus firmos išteklius, juos efektyviai panaudojant, užmezgant
santykius su naujais klientais, įsitraukiant į naujas rinkas ar suformuojant jau egzistuojančių
išteklių naujas kombinacijas. Antrepreneriškas vadovų elgesys – tai naujų antrepreneriškų
galimybių atradimas, jų įvertinimas ir panaudojimas.
Apibendrindamas išsakytas mintis bei nuostatas, disertantas antroje dalyje aptartą
verslininkystės procesą siūlo papildyti dar vienu etapu – „Antrepreneriškos verslininkystės
formavimu“ (žr. 41 pav.).

I Etapas

„Verslo sąlygų
atpažinimas ir
vertinimas“

II Etapas

„Verslo kūrimas“

IV Etapas

III Etapas

„Verslo
funkcionavimas“

„Antrepreneriškumo
versle formavimas“

41 pav. Verslininkystės proceso papildymas „Antrepreneriškumo versle formavimo“ etapu
Tai būtų logiškas žingsnis, siekiant geriau suprasti procesus, įtakojančius verslininkystės
pasireiškimą, o taip pat ieškant smulkaus ir vidutinio verslo įmonių efektyvaus veikimo
šiuolaikinėje verslo aplinkoje būdų. Taip pat galime numatyti Lietuvos verslininkystės proceso
tolimesnių tyrimų kryptis. Dėl to reikėtų:
¾ Parengti detalesnį verslininkystės proceso tyrimo instrumentarijų
¾ Detaliau ištirti kiekvieną iš verslininkystės proceso etapų
¾ Projektuoti naujus verslo kokybinio vystymo žingsnius.
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IŠVADOS
Išanalizavus ir atskleidus verslininkystės proceso teorinius aspektus, išanalizavus teoriniuose
šaltiniuose pateiktas verslininko ir verslininkystės sampratas, verslininkystės proceso tyrimo
modelio pagrindu ištyrus ir įvertinus smulkųjį ir vidutinį verslą ir verslininkystės etapus
įtakojančius veiksnius bei parengus antrepreneriškumo formavimo modelį, daromos šios mokslinio
tyrimo išvados:
1. Nemažai ekonomikos teoretikų į smulkųjį ir vidutinį verslą žiūrėjo tik kaip į
nereikšmingą, papildantį stambųjį verslą sektorių. Palaipsniui stiprėjanti SVV reikšmė ekonomikos
vystymuisi ir augimui, naujų darbo vietų kūrimui, inovacinio produktyvumo didėjimui bei
ekonominiams pokyčiams lėmė padidėjusį dėmesį šio sektoriaus plėtrai. Tokiu būdu SVV
dvidešimtojo amžiaus pabaigoje tapo vienu svarbiausių vadybos ir ekonomikos mokslų tyrimų bei
praktinių diskusijų objektu. Paskutinius du dešimtmečius pasaulyje vykdomas intensyvus SVV
plėtros monitoringas yra lydimas mokslininkų diskusijų, vertinimų bei šio dinamiško sektoriaus
raidos galimybių modeliavimo. Smulkus ir vidutinis verslas pradedamas analizuoti platesniame
verslininkystės reiškinio kontekste.
2. Atlikta mokslinės literatūros analizė atskleidė, kad įvairias ekonomines mokyklas
atstovaujantys mokslininkai, remdamiesi jų filosofinėmis nuostatomis ir pasaulėžiūra, pateikia
skirtingas „verslininko“ ir „verslininkystės“ sampratas. Ši įvairovė gali būti paaiškinama
verslininkystės reiškinio sudėtingumu ir kompleksiškumu. Disertacijos autorius savo darbe remiasi
šia verslininkystės samprata: „verslininkystė - tai naujos vertės kūrimo procesas, kuriam
verslininkas skiria laiką bei pastangas, prisiima galimą finansinę, psichologinę ar socialinę riziką
bei už tai gauna piniginę naudą ir asmeninį pasitenkinimą. Atlikta literatūros šaltinių analizė leidžia
teigti, kad verslininkystės reiškinys yra labai svarbus visuomenėje vykstant pereinamajam
laikotarpiui: iš tradicinio į modernų, iš modernaus į post modernų, iš planinės ekonomikos į laisvos
rinkos ekonomiką. Tuo metu verslininkystė sprendžia kylančias dilemas, laužo senas, hierarchiškas
tradicija bei įdiegia naujus, inovatyvius elgsenos būdus.
3. Vadybos teoretikai teigia, kad šiuolaikinė verslo organizacija, veikiama kompleksinės,
dinamiškos, globalios verslo aplinkos, patiria nuolatinę įtampą. Šioje sistemoje neapibrėžtumas ir
nenuspėjamumas tampa vienais iš svarbiausių veiksnių. Vis daugiau mokslininkų, tyrinėjančių
efektyvių organizacijų savybes bei elgsenos būdus, pabrėžia antrepreneriškumo svarbą.
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Antrepreneriškumas yra vienas iš galimų atsakymų į šiuolaikinės verslo aplinkos diktuojamas
sąlygas, o antrepreneriškos verslininkystės formavimo procesas išlieka vienas iš svarbiausių bet
kokio dydžio įmonių konkurencinio pranašumo kelių. Antreprenerystė suprantama kaip individo ar
organizacijos lygmens atsakas į greitai kintančios aplinkos iššūkius, tai veiklos būdas, pasižymintis
tokiomis savybėmis kaip galimybių pastebėjimas, pro-aktyvumas, inovatyvumas. Autorius teigia,
kad Lietuvių kalboje vartojamus terminus „verslininkystė“ - „antreprenerystė“ ir „verslininkas“ –
„antrepreneris“ tikslingiau būtų nenaudoti kaip žodžius sinonimus, nes jie atskleidžia skirtingą
turinį.
4. Remiantis išsamia mokslinės literatūros analize ir naujausiais verslininkystės tyrinėjimais,
autorius parengė Lietuvos verslininkystės proceso tyrimo modelį, kuris apima svarbius veiksnius
asmeniniame, firmos ir verslo aplinkos lygmenyse. Verslininkystės procesas išskaidomas į tris
etapus: „verslo sąlygų atpažinimas ir vertinimas“, „verslo kūrimas“ ir „verslo funkcionavimas“.
Modelio pagrindu buvo išskirtos veiksnių grupes ir įvardinti esminiai trukdžiai, stabdantys
verslininkystės proceso, o taip pat ir SVV raidą kiekviename iš išvardintų etapų. Lietuvai būdinga
vyraujantis neigiamas verslininko įvaizdis, žemi verslininkystės klimato bei verslininkiško
aktyvumo indeksai, juos lyginant bendrame Europos Sąjungos šalių kontekste. Įvardintos verslo
pradžios kliūtys glaudžiai siejasi su tokiais trukdžiais, kaip administracinė ir mokestinė našta,
finansų, reikalingų pradėti verslą, trūkumu ar reikiamų verslo įgūdžių neturėjimu. Vienas iš
pagrindinių trukdžių, stabdančių verslo raidą, yra tas, kad lietuviai verslininkai per mažai pradedą
verslą jį siedami su galimybės atpažinimu.

5. Atlikus autoriaus parengto smulkaus ir vidutinio verslo įmonių tyrimo metu surinktų
duomenų analizę, galime teigti, kad viena iš didžiausių problemų yra vyraujanti pasyvi smulkaus ir
vidutinio verslo įmonių pozicija verslo aplinkos atžvilgiu. Įmonių vadovai rodo per mažai
iniciatyvos ir verslo raidą labiau sieja su įvairiais valdžios sprendimais, nei su savo įmonės
aktyviais veiksmais Taip pat nustatyta, kad įmonės skiria nepakankamą dėmesį verslo tinklų
formavimuisi. Visi šie veiksniai sąlygoja pro-aktyvios nuostatos verslo aplinkos atžvilgiu trūkumą.
Tyrimo metu nustatyta, kad smulkaus ir vidutinio verslo įmonės skiria nepakankamą dėmesį
inovatyvumo veiklai. Pro-aktyvumas, inovatyvumas bei galimybių pastebėjimas verslo aplinkoje
yra vieni iš svarbiausių antrepreneriško verslo požymių, o tai leidžia daryti prielaidą, kad jis
reiškiasi nepakankamai Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse.
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6. Disertacijoje pabrėžiama, kad šiuo metu besiformuojanti antrepreneriškoji paradigma yra
svarbi metodologinė nuostata šių dienų verslininkystės proceso supratime. Organizacijos,
besivadovaujančios antrepreneriškumo nuostata, gali sėkmingiau priimti šiuolaikinės verslo
aplinkos iššūkius. Aplinka verčia organizacijas priimti strateginę orientaciją, kuriai būdingas
novatoriškumas, autonomija, rizikavimas, proaktyvumas, galimybių paieška bei lankstumas.
Remiantis tokiomis metodologinėmis nuostatomis, disertacijos autorius pasiūlo antrepreneriškos
verslininkystės formavimo modelį smulkiose ir vidutinėse įmonėse. Tokiu būdu, antrepreneriškos
verslininkystės formavimas organizacijoje pristatomas kaip vienas iš svarbiausių smulkaus ir
vidutinio verslo įmonių raidos kelių, įgalinančių sėkmingai atsiliepti keliamiems iššūkiams.
7. Antrepreneriškos verslininkystės modelis sudarytas remiantis autoriaus suformuotais
metodologiniais principais. Modelis apjungia tiek vidinę tiek išorinę įmonės verslo aplinkas ir
susideda iš trijų lygmenų: individo, firmos ir verslo aplinkos. Antrepreneriškumas gali reikštis ir
asmeniniu lygmeniu (verslininko antrepreneriškas elgesys) ir firmos lygmeniu (organizacijos
antrepreneriškas elgesys). Antrepreneris organizacijoje turi atlikti tokias antrepreneriškumo
formavimo veiklas: „antrepreneriškos komandos formavimas“, „antrepreneriško kultūros
diegimas“, „verslo galimybės atpažinimas“ bei „įmonės strategijos priderinimas prie verslo
aplinkos iššūkių“. Tuo pačiu galime išskirti dvi kompetencijų sritis – vadybininko ir antreprenerio.
Jos abi būtinos ir antrepreneris turi užtikrinti jų funkcionavimą organizacijoje.
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sunkumai
Baimė verslo žlugimo
pasekmių

Verslo idėjos ar
galimybės trūkumas

ES 25
JAV

Šalys

Pastovios fiksuotos
pajamos
Fiksuotos darbo
valandos

Socialinės garantijos

Priežastys, dėl ko pirmenybė teikiama buvimui samdomu darbuotoju (procentas pasirinkusių
respondentų pagal šalis)
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3 Priedo tęsinys
Priežastys, dėl ko pirmenybė teikiama buvimui samdomu darbuotoju (Europos sąjungos šalių
vidurkis)
Procentai
0

10

20

19

Fiksuotos darbo valandos
Socialinės garantijos

17

Sprendimo pradėti verslą sudėtingumas

Įgūdžių trūkumas

136

40

50
46

Pastovios fiksuotos pajamos

Finansų trūkumas

30

7
6
5

4 Priedas

Asmeninė laisvė /
saviraiška

Verslo galimybė

Didesnių pajamų
tikimybė

Laisvė nuspręsti darbo
laiką ir vietą

Patrauklių samdomo
darbo galimybių
trūkumas

Šeimos nariai / draugai
užsiima verslu

Palanki ekonominė
aplinka

Galimybė išvengti
netikrumo, susijusio su
įdarbinimu

Kita

Neatsakyta

Priežastys dėl ko pirmenybė teikiama buvimui verslininku (procentas pasirinkusių respondentų
pagal šalis)

ES 25
JAV

66
45

8
4

21
9

30
35

3
1

2
2

4
1

3
2

11
27

2
2

Belgija
Čekija
Danija
Vokietija
Estija
Graikija
Ispanija
Prancūzija
Airija
Italija
Kipras
Latvija
Lietuva
Liuksemburgas
Vengrija
Malta
Olandija
Austrija
Lenkija
Portugalija
Slovėnija
Slovakija
Suomija
Švedija
Jungtinė Karalystė
Norvegija
Islandija

75
66
63
78
74
63
59
67
61
61
75
69
56
48
61
70
58
83
72
75
56
64
68
56
59
61
46

13
20
4
6
28
5
10
3
11
8
11
29
5
9
13
8
6
6
8
21
10
21
7
3
5
2
1

18
30
13
19
49
25
21
12
19
19
35
41
26
13
43
22
10
16
33
30
16
30
5
8
19
12
7

40
33
47
30
58
16
29
28
31
37
27
41
11
50
15
25
29
34
19
12
29
23
31
29
38
38
45

10
6
4
2
9
1
2
2
1
2
2
6
1
8
2
7
3
6
2
2
0
3
2
1
1
0
1

10
6
4
2
9
1
2
2
1
2
2
6
1
8
2
7
3
6
2
2
0
3
2
1
1
0
1

7
14
8
3
18
11
7
4
0
2
8
11
3
10
8
11
2
3
2
4
3
7
3
3
1
4
0

4
11
1
5
10
2
1
1
2
4
3
8
9
10
9
4
1
1
4
3
4
5
3
0
3
2
1

19
10
13
13
9
12
4
9
19
5
5
10
16
12
11
11
27
10
12
3
13
5
9
24
18
8
16

2
5
4
1
0
1
2
2
4
1
1
1
9
4
1
2
2
1
2
2
3
0
7
2
2
0
4

Šalys
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4 Priedo tęsinys
Priežastys, dėl ko pirmenybė teikiama buvimui verslininku (Europos sąjungos šalių vidurkis)

Procentai
0

10

20

30

Laisvė nuspręsti
darbo laiką ir vietą

30

Didesnė pajamų
tikimybė
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50

60

70
66

Saviraiška

Pastebėta verslo
galimybė

40

21

8

5 priedas
Pagrindinės verslo kliūtys ES šalyse
Finansų trūkumas

54

EE

Įgūdžių trūkumas

28

DK

HU

46

EE

25

SK

46

LV

25

43

LT

20

AT

ES

33

SK

PT

33

LT

14

DE

33

FR

14

PL

32

SI

CY

32

CZ

11

HU

11

29

LV

25

EL

15

13

CY

10

AT

22

IT

10

FR

21

PL

10

MT

21

ES

10

IE

21

NO

9

IT

21

DE

9

SI

21

NL

9

LU

18

FI

8

CZ

16

MT

8

BE

14

BE

8

DK

12

IC

8

UK

12

IE

7

NO

12

UK

7

SE

8

SE

NL

7

EL

4

FI

5

PT

4

IC

4

LU

4

5
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6 priedas
Respondentų dalis, nurodančių, kad turi norą kurti įmonę
0

20

40

60

80
75

Slovėnija
Slovakija

73

Kipras

73

Ispanija

72

Lenkija

72

Portugalija

71

Graikija

71

Vengrija

70
65

Danija
59

Suomija
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Malta

57

Estija

56

Airija

55

Austrija

54

Vokietija

54

Latvija

53

Jungtinė karalystė

53

Belgija

52

Italija

51

Olandija

51

Švedija

50

Čekija

49

Prancūzija

48

Lietuva

42

Liuksemburgas

41

Procentai

7 Priedas
Gerb. Vadove,
Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto mokslininkai atlieka tyrimą, kurio
tikslas yra įvertinti smulkaus ir vidutinio verslo įmonių būklę, iškylančias problemas ir galimas sektoriaus
vystymo kryptis. Mes būsime dėkingi, jei Jūs sugaišite šiek tiek laiko ir užpildysite ši neilgą klausimyną.
Jūsų atsakymai bus naudojami tik apibendrinus juos, o atsakymų anonimiškumas garantuotas. Ačiū.
INFORMACIJA APIE RESPONDENTĄ
Jūsų amžius: __________

Lytis:

Išsilavinimas: □ Vidurinis

□ Aukštesnysis

□ Aukštasis

□ Vyras

□ Moteris

□ Kita (parašykite)_______________

Koks Jūsų statusas įmonėje? (pažymėkite visus Jums tinkančius variantus)
□
□
□
□
□

Savininkas
Bendrasavininkas
Aukščiausiojo lygio vadovas
Viduriniojo lygio vadovas
Specialistas

BENDRA INFORMACIJA APIE ĮMONĘ
1. Koks Jūsų įmonės statusas?
□
□
□
□
□
□

Individuali įmonė
Uždaroji akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė
Ūkinė bendrija
Kooperatinė bendrovė
Kita (parašykite)___________________________

2. Kokiame mieste buvo įregistruota Jūsų įmonė? _________________ 3. Kada? ________ metais
4. Kiek darbuotojų dirba įmonėje?
□ 1-9

□ 10-19

□ 20-49

□ 50-99

□ 100-249

□ 250 ir daugiau

5. Kokia Jūsų įmonės metinė apyvarta?
□
□
□
□

iki 50 000 Lt.
50 000 - 99 999 Lt.
100 000 - 249 999 Lt.
250 000 - 499 999 Lt.

□
□
□
□

500 000 - 999 999 Lt.
1 000 000 - 5 000 000 Lt.
5 000 000 - 10 000 000 Lt.
virš 10 000 000 Lt.

6. Įvardinkite sektorių, kuriame dirba įmonė:
□ Žemės ūkis
□ Statyba
□ Didmeninė prekyba
□ Mažmeninė prekyba
□ Paslaugos
□ Maisto pramonė
□ Apdirbamoji pramonė
□ Turizmas
□ Transportas
□ Kita (parašykite)____________________
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7. Kaip kito įmonės pajamos per pastaruosius 3 metus?
□ Padidėjo

□ Sumažėjo

□ Nepakito

8. Apibūdinkite rinką, kurioje veikia Jūsų įmonė:
□ Vietinė rinka (miestas, apskritis)
rinka

□ Lietuvos rinka

□ Tarptautinė rinka

□ Vietinė ir tarptautinė

VERSLO APLINKA
9. Pažymėkite 2 sritis, kuriose slypi Jūsų įmonės konkurenciniai pranašumai:
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Kaina
Šiuolaikiškos technologijos
Gera reputacija
Produktų (paslaugų) kokybė
Asmeninis dėmesys kliento poreikiams
Marketingas
Kvalifikuotas personalas
Buvimas bendradarbiaujančių organizacijų tinkle
Kita (parašykite)___________________________

10. Kaip galėtumėte apibūdinti konkurenciją rinkoje, kurioje veikia įmonė per pastaruosius 3 metus?
□ Padidėjo

□ Sumažėjo

□ Nepakito

11. Kaip, Jūsų nuomone, pakito verslo situacija Lietuvoje per pastaruosius 3 metus:
□ Situacija pagerėjo

□ Situacija pablogėjo

□ Situacija nepakito

12. Įvertinkite kiekvienos problemos svarbą Jūsų įmonei, pažymėdami ženklu (X).
Pažymėkite kiekvieną eilutę

a. Apyvartinių lėšų stoka
b. Menka vartotojų perkamoji galia
c. Biurokratija
d. Valdininkų korupcija
e. Nelygios konkurencinės sąlygos su
stambiomis įmonėmis
f. Informacijos, mokymų stoka
g. Nepalanki kredito gavimo tvarka
h. Kita
(parašykite)___________________________

1
Visiškai
nesvarbu

2
Nesvarbu

3
Vidutiniškai
svarbu

4
Svarbu

5
Labai
svarbu



















































13. Įvardinkite 3 trukdžius, labiausiai stabdančius smulkaus ir vidutinio verslo sektoriaus plėtrą:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Įmonės nepasiruošę konkuruoti ES rinkoje
Nekonkurencingi produktai ir paslaugos
Nepakankama vietos valdžios parama
Nepakankamai susiformavę smulkių ir vidutinių įmonių tinklai
Neigiamas verslininko įvaizdis visuomenėje
Sudėtinga verslo steigimo procedūra
Sunku gauti kreditą
Įstaigų, remiančių smulkųjį verslą veiksmų nekoordinuotumas
Kvalifikuotų specialistų trūkumas
Informacijos ir mokymų verslininkams trūkumas
Kita (parašykite)___________________________

14. Įvardinkite 3 veiksnius, kurie padėtų vystyti smulkaus ir vidutinio verslo sektorių:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Verslo steigimo kliūčių mažinimas
Palankesnių sąlygų kredito gavimui sudarymas
Atlyginimų darbuotojams kėlimas
Smulkių ir vidutinių įmonių jungimasis į tinklus
Mokymų ir informacijos skleidimas
Glaudesnis verslo, valdžios ir mokslo įstaigų bendradarbiavimas
Didesnis dėmesys tyrimams ir inovacijoms
Paramos verslui infrastruktūros plėtra
Teisingų konkurencinių sąlygų su stambiomis įmonėmis sudarymas
Inovatyvių verslo įmonių rėmimas
Kita (parašykite)___________________________

15. Kokia apytikslė dalis nuo jūsų parduodamų prekių (ar teikiamų paslaugų) tenka
klientams, kurie yra:
1.
2.
3.
4.
5.

Valstybinės įstaigos
Smulkios ir vidutinės įmonės
Stambios įmonės
Fiziniai asmenys
Kitos įstaigos
Viso:

___________%
___________%
___________%
___________%
___________%
100 %

16. Kokią apytikrę dalį nuo visų jūsų įsigijimų tenka tiekėjams, kurie yra:
1.
2.
3.
4.
5.

Valstybinės įstaigos
Smulkios ir vidutinės įmonės
Stambios įmonės
Fiziniai asmenys
Kitos įstaigos
Viso:

___________%
___________%
___________%
___________%
___________%
100 %

17. Pažymėkite 2 pagrindines priežastis, dėl ko Jums
organizacijomis:
□
□
□
□
□
□
□
□

verta bendradarbiauti su kitomis

Lengvesnis priėjimas prie naujų ir didesnių rinkų
Lengvesnis priėjimas prie finansinių išteklių
Lengvesnis priėjimas prie žmogiškųjų išteklių
Galimybė sumažinti prekės ar paslaugos savikainą
Galimybė padidinti darbo našumą
Pasidalinimas patirtimi
Priėjimas prie pažangių technologijų ir kitų „Know-How“
Kita (parašykite)___________________________

18. Nurodykite organizacijų, su kuriomis bendradarbiaujate, veiklos vietą
Jei reikia, prie tos pačios organizacijų grupės
pažymėkite daugiau variantų (pvz: jei Jūsų tiekėjai
yra ir iš Lietuvos ir iš užsienio, padėkite (X) 3 ir 4
langelyje

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Tiekėjai
Klientai
Valstybinės įstaigos
Distributoriai
Mokslo institucijos
Kiti (nurodykite)__________________

1
Nebendradarbiaujame

2
Tame pačiame
mieste ir jo
apylinkėse

3
Lietuvoje

4
Užsienyje
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19. Koks Jūsų kontaktavimo su išvardintomis organizacijomis dažnumas?

Bendradarbiavimo dažnumą
žymėkite prie tų
organizacijoms, su kuriomis
bendradarbiaujate

a. Tiekėjai
b. Klientai
c. Valstybinės įstaigos
d. Distributoriai
e. Mokslo institucijos
f. Kiti (nurodykite)

1
Bendradarbiaujame su
organizacija (omis), kuri (ios)
veiklos vieta yra tame
pačiame mieste ir jo
apylinkėse
Kartą per...

Bendradarbiaujame su
organizacija (omis), kurios
(ių) veiklos vieta yra
kitur Lietuvoje
Kartą per...

□
savaitę
□
savaitę
□
savaitę
□
savaitę
□
savaitę
□
savaitę

□
savaitę
□
savaitę
□
savaitę
□
savaitę
□
savaitę
□
savaitę

□
mėnesį
□
mėnesį
□
mėnesį
□
mėnesį
□
mėnesį
□
mėnesį

2

□
metus
□
metus
□
metus
□
metus
□
metus
□
metus

□
mėnesį
□
mėnesį
□
mėnesį
□
mėnesį
□
mėnesį
□
mėnesį

2
Bendradarbiaujame su
organizacija (omis), kurios (ių)
veiklos vieta yra užsienyje
Kartą per...

□
metus
□
metus
□
metus
□
metus
□
metus
□
metus

□
savaitę
□
savaitę
□
savaitę
□
savaitę
□
savaitę
□
savaitę

□
mėnesį
□
mėnesį
□
mėnesį
□
mėnesį
□
mėnesį
□
mėnesį

□
metus
□
metus
□
metus
□
metus
□
metus
□
metus

20. Kaip kito jūsų verslo partnerių skaičius per paskutinius metus?
□ padidėjo

□ sumažėjo

□ liko toks pat, bet pasikeitė partneriai

□ liko tie patys partneriai

21.Įvardinkite 2 pagrindines kliūtis, stabdančias Jūsų įmonės bendradarbiavimą su kitomis
organizacijomis:
□
□
□
□
□
□
□

Noras likti nepriklausomu
Nenoras atskleisti su verslu susijusios slaptos informacijos
Informacijos apie tinkamas verslo įmones, su kuriomis galima bendradarbiauti, trūkumas
Didelės rizikos galimybė
Neigiama patirtis praeityje
Nepasitikėjimas verslo partneriais
Kita (parašykite)___________________________

22. Įvertinkite kiekvieną pateiktą teiginį, kiek jis tinka Jūsų įmonei.
1
Visiškai
sutinku

a. Įmonės viduje ryšiai tarp darbuotojų yra paremti
bendradarbiavimu ir pasitikėjimu.
b. Informacija, kurią gauname iš savo verslo
partnerių yra labai vertinga mūsų įmonei.
c. Mūsų partneriai išduotų mus, jei gautų iš to
ekonominę naudą
e. Mes pasitikime savo verslo partneriais

2
Sutinku

3
Nei sutinku,
nei
nesutinku

4
Nesutinku

5
Visiškai
nesutinku









































23. Ar Jūsų įmonė priklauso verslo asocijuotoms struktūroms? (Pavyzdžiui: ūkio šakos ar sektoriaus
asociacija; prekybos, pramonės ir amatų rūmai; smulkaus ir vidutinio verslo asociacija ir pan.)
□ TAIP (parašykite kokioms)
□ NE

__________________________________________________________

24. Jei į 23 klausimą atsakėte „TAIP“, pažymėkite kokią naudą Jūsų įmonė gauna iš priklausymo
verslo asocijuotai struktūrai:
□
□
□
□
□
□
□

Negauname jokios naudos
Dalyvavimas mokymuose, seminaruose.
Naudingų verslo kontaktų užmezgimas.
Dalyvavimas mugėse, parodose.
Įmonės interesų atstovavimas valdžios institucijose ir kitose organizacijose.
Įmonės priklausymas verslo asocijuotai struktūrai yra daugiau simbolinis.
Kita (parašykite)___________________________
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25. Lentelėje išvardintos verslo asocijuotos struktūros veiklos. Įvertinkite kiekvienos veiklos svarbą
Jūsų įmonei, pažymėdami ženklu (X).
1
Visiškai
nesvarbu

Pažymėkite kiekvieną eilutę
a. Atstovauti verslo asocijuotai struktūrai
priklausančių narių interesams valdžios institucijose
ir kitose organizacijose.
b. Organizuoti prekių ir teikiamų paslaugų parodas ir
muges.
c. Rūpintis finansavimo sąlygų gerinimu verslo
asocijuotai struktūrai priklausantiems nariams.
d. Verslo asocijuotos struktūros nariams teikti
metodinę, informacinę, konsultacinę pagalbą
valdymo, planavimo, finansavimo ir ūkiskaitos
klausimais.
e. Padėti užmegzti verslo asocijuotos struktūros
nariams naudingus ryšius su verslo organizacijomis.

2
Nesvarbu

3
Vidutiniškai
svarbu

4
Svarbu

5
Labai
svarbu



















































26. Ar galėtumėte įvardinti savo įmonę, kaip esančią nuolat veikiančiame, bendradarbiaujančių
organizacijų tinkle?
□ TAIP

□ NE

□ Nežinau

Ačiū už sugaištą laiką
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8 Priedas
Respondentų pasiskirstymas pagal statusą įmonėje
40

37,7

35

Procentai

30
25
17,4

20

18

18,6

15
8,3

10
5
0
Savininkas

Bendrasavininkas

Aukšč. lygio
vadovas

Vid.lygio vadovas

Specialistas
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