VERSLUMO IR MVĮ VERSLO KULTŪROS ŠALYSE
DALYVĖSE ANALIZĖ

Šio projekto finansavimą parėmė Europos Komisija.
Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, ir Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį čia pateiktos
informacijos panaudojimą.
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1

Įvadas

Sulėtėjus ūkio augimui, verslininkai susiduria su daugeliu problemų: sunkiau rasti klientų,
sudėtingiau didinti kapitalą, o tiekėjai būna mažiau nuolaidūs. Vis dėlto nuosmukiui būdingi ir
privalumai, ir nepalankūs reiškiniai. Lengviau rasti kvalifikuotų darbuotojų, pigiau nuomotis
biurų patalpas, o konkurencija susilpnėja. Recesija išlaisvina darbo jėgą ir kapitalą iš
neveiksmingų ūkio segmentų ir sudaro galimybes naujai atėjusiems dalyviams šiuos išteklius
pertvarkyti naujais būdais. Be to, ūkio nuosmukio metu žmonės turi daugiau laisvo laiko naujam
verslui pradėti, ir išauga poreikis to imtis. Sunykus darbo vietų stabilumui, žmonės ieško
ilgalaikio saugumo imdamiesi savisamdos arba steigdami nuosavą mažą įmonę.
Verslo bazė Latvijoje
•

Latvijoje veikia laisvos rinkos ekonomika, reguliuojama atitinkamų įstatymų, saugančių
komercines teises, prekių ženklus ir investicijas;

•

į Latvijos teisę įtraukti Europos Sąjungos reikalavimai;

•

nėra jokių apribojimų ar skirtingo požiūrio į užsienio investicijas ir įmones.
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2

Asmeninės verslininko savybės

Tipinis verslininkas yra 39 metų latvių tautybės arba rusakalbių mažumoms priklausantis vyras
(vienoda tikimybė, kad rusai ir latviai pradės verslą Latvijoje), dirbantis didmeninės arba
mažmeninės prekybos sektoriuje ir neturintis ilgalaikių paskolų iš bankų ar kitų finansų
institucijų. Labiausiai tikėtina, kad verslininkai priklausys 35–44 metų amžiaus grupei. Jie gali
būti linkę palūkėti, kol sukaups patirties, susijusios su produktais ir klientais, kuriems mėgintų
parduoti tuos produktus. Jiems galbūt reikia laiko verslo tinklams sukurti ir bent kokiems
asmeniniams finansiniams ištekliams sukaupti.
Kita vertus, labai mažai jaunų žmonių (18–24 metų amžiaus grupės) yra pasirengę būti naujų
firmų steigėjais. Skirtumas itin ryškus kalbant apie verslo ryšius, verslo galimybių vertinimą ir
savarankiškai vertinamus gebėjimus pradėti veiklą.
1 pav. Suaugę gyventojai pagal pasirengimą verslui
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Susijusios kompetentingos organizacijos

Įmonių registras yra tiesioginio administravimo institucija, veikianti prižiūrint Teisingumo
ministerijai. Įmonių registro valstybinis notaras registruoja įstatymo nustatytus teisės subjektus
ir teisinius duomenis.
Įmonių registro funkcijos
•

Registruoti prekybos įmones ir jų skyrius, užsienio prekybos įmones ir jų atstovybes bei
organizacijų atstovus, kooperatyvus, Europos ekonominių interesų grupes, Europos
kooperatyvus, politines partijas ir jų sąjungas, administratorius, bankrutavusius
subjektus, teisines gynybos priemones ir bankroto bylas, asociacijas ir fondus, profesines
sąjungas, žiniasklaidos priemones, religines organizacijas ir jų institucijas, viešąsias ir
privačiąsias partnerystės sutartis, lemiamos įtakos, komercinio užstatymo sutartis,
sutuoktinių nuosavybės santykius ir arbitražinius sandorius ir užtikrinti susijusių registrų
tvarkymą;

•

teikti informaciją apie registruotus teisės subjektus ir teisinius duomenis;

•

atlikti kitas įstatymų ir reglamentų apibrėžtas funkcijas.
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Parama

Galima įvardyti keturis galimus įmonę norinčio steigti verslininko finansavimo šaltinius. Jis arba
ji gali (i) paimti banko paskolą; (ii) naudoti paties (-čios) sukauptas lėšas; (iii) pasiskolinti iš
draugų ar giminaičių arba (iv) gauti nuosavo kapitalo finansavimą iš verslo partnerio, rizikos
kapitalo valdytojo, verslo angelo ir kt. Žinoma, taip pat gali būti, kad verslininkas kaip nors
derins pirmiau išvardytus finansavimo šaltinius.

4.1 Viešasis sektorius
Formalios sąlygos verslui Latvijoje nėra prastesnės, palyginti su kitomis pereinamojo ūkio
laikotarpio šalimis ar net besivystančiomis šalimis. Įmones įsteigti gana lengva, įmonių pajamų
mokestis yra vienas iš mažiausių pasaulyje, darbo rinka lanksti ir, atrodo, nėra didesnių
problemų dėl sutarčių sąlygų vykdymo. Vis dėlto panašu, kad menkos galimybės gauti kreditą,
atlyginimai „vokeliuose“ ir su nuosavybės registravimu susijęs administracinių įgaliojimų
viršijimas kliudo vystyti verslą.
Įvairiose valstybės institucijų (Ūkio ministerijos, Valstybinės mokesčių tarnybos, Įmonių registro,
Latvijos plėtros agentūros) tinklavietėse gausu informacijos, skirtos tiek verslininkams, tiek MVĮ
(pvz., informacijos, kaip registruoti įmonę, pradėti verslą, kokių yra prieinamų paramos
programų ir kt.).
Latvijos investicijų ir plėtros agentūros (LIAA) tikslas – remti verslo plėtrą palengvinant didesnio
kiekio

užsienio

investicijų

pritraukimą,

lygiagrečiai

didinant

Latvijos

verslininkų

konkurencingumą tiek vidaus, tiek užsienio rinkose. Latvijai įstojus į ES, agentūrai prireikė
įsisavinti naujus metodus ir priemones, įskaitant veiksmingą ES fondų išteklių panaudojimą. Šiuo
metu LIAA teikia integruotus sprendimus: remia Latvijos įmones, užsiimančias prekyba
tarptautiniu mastu, taip pat užsienio įmones, ieškančias partnerių arba veiklos vietų Latvijoje,
administruoja valstybines paramos verslininkams programas, bendrai finansuojamas iš ES
fondų.
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4.2 Bankai
Žiūrint iš bankų perspektyvos, sandorių su mažomis įmonėmis naudą gali persverti sąnaudos.
Pasak Hipotekos banko (buvusio Latvijos hipotekos ir žemės banko) atstovo, bankai nėra itin
suinteresuoti teikti kreditus labai mažoms ir mažoms įmonėms, nes šioms įmonėms paprastai
reikia gana nedidelių paskolų.
Latvijos Vyriausybė taip pat yra parengusi paramos programą, skirtą mažų ir vidutinių įmonių
(MVĮ) prieigai prie finansavimo šaltinių gerinti. Paskolų teikimo MVĮ plėtros tikslais programa
buvo įkurta 1999 metais. Pagal šią programą Hipotekos bankas rūpinasi mažų ir vidutinių
įmonių plėtrai skirtais kreditais ir teikia pagalbą tiems verslininkams, kurie turi sėkmingos
plėtros perspektyvų, bet negali tikėtis finansavimo iš komercinių bankų, nes trūksta įkeistino
turto ir kredito istorijos.
Kartais dėl to tenka papeikti pačius verslininkus. Daugelis paskolos paraiškų atmetamos dėl
neadekvačių verslo planų ir kredito istorijos trūkumo. Žema verslo planų kokybė iš dalies gali
būti paaiškinta tuo, kad dauguma verslininkų neturi formalaus verslo srities išsilavinimo, o
viešosios verslo konsultavimo paslaugos yra labai ribotos. Todėl, siekdami parengti geros
kokybės verslo planą, verslininkai dažnai kreipiasi į privačius konsultantus, o tai padidina
pradines verslo veiklos išlaidas.

4.3 Rizikos kapitalas ir verslo angelai
Verslininkai kaip savo įmonių finansavimo šaltinį gali rinktis ir netradicines finansines priemones
– rizikos kapitalą ir verslo angelus. Šalyje yra nemažai rizikos kapitalo fondų; aktyviausi iš jų yra
Baltijos ir Amerikos įmonių fondas, Baltijos mažų investicijų fondas ir Norvegijos-Latvijos fondas.
Kalbant apie verslo angelus, šiuo metu labai menkai žinoma apie tai, kaip Latvijoje naudojamasi
šiuo finansavimo šaltiniu.
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4.4 Kiti
2011 metais Britų taryba Latvijoje pirmą kartą įteikė tarptautinį jaunojo dizaino verslininko
apdovanojimą (IYDE), taip siekdama įvardyti ryškiausias tarptautinės dizaino ir madų pramonės
žvaigždes. Tam, kad būtų klojami pamatai konkurencingam ir tvariam dizaino verslui Latvijoje ir
jo rėmimui, prie IYDE apdovanojimo organizavimo prisijungė Latvijos investicijų ir plėtros
agentūra (LIAA), buvo pratęstas bendradarbiavimas su jos strategine partnere Rygoje veikiančia
Stokholmo

ekonomikos

mokykla,

rinkodaros

partneriu

„DDB

Latvia“,

skaitmeniniu

partneriu CUBE , taip pat socialinio tinklo svetaine Draugiem.lv.
Šeima ir draugai pasirodė esą vieni iš populiariausių šaltinių, teikiančių patarimus ir
verslininkams naujokams, ir firmų savininkams tiek Latvijoje, tiek kitose šalyse. Priešingai,
ekspertų, tokių kaip mokslininkai, investuotojai, bankai, teisininkai, apskaitininkai ir viešojo
konsultavimo agentūros, paslaugomis naudojamasi gana retai.

5

Švietimas

2008 m. Latvijos ataskaitoje, kurią pateikė Pasaulinė verslumo stebėsenos (GEM) agentūra,
teigiama, kad verslumo švietimas yra gana gerai išplėtotas: 28 proc. suaugusių asmenų kokiu
nors būdu mokėsi ar lavinosi pradėti verslą. Šiek tiek mažiau kaip 20 proc. vidurinę mokyklą
baigusių asmenų dalyvavo mokomuosiuose ar šviečiamuosiuose užsiėmimuose, skirtuose
įmonės steigimui. Į tai įtrauktas skirtingų tipų švietimas ir mokymai: formalusis, neformalusis ir
savarankiškas mokymasis. Apie 15 proc. suaugusių Latvijos gyventojų, mokydamiesi pradinėje
ar vidurinėje mokykloje, gavo kokių nors pirminių žinių apie verslo pradmenis. Dauguma šių
žmonių yra visai jauni, mat sovietmečiu šio tipo švietimas nebuvo prieinamas.
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2 pav. Pasirengimo verslui ir įgūdžių lygis Latvijoje pagal amžiaus grupes, 2008 m.

Kaip matyti iš toliau pateiktos lentelės, verslo pradmenų švietimo ir mokymo paslaugų teikimas
Latvijoje yra gana geras, ypač tai pasakytina apie jaunesnę kartą ir moteris.
3 pav. Pasirengimo verslui ir įgūdžių lygis Latvijoje pagal lytį, 2008 m.

Vis dėlto nėra aišku, ar verslo pradmenų švietimas iš tiesų pagerina veiklos pradžios įgūdžius ir
motyvuoja žmones pradėti verslą. Pavyzdžiui, dauguma vyresnių žmonių neturi verslo
išsilavinimo, bet gana dažnai teikia pirmenybę verslininko veiklai, teigiamai vertina savo
įgūdžius pradedant veiklą ir santykinai dažnai įžvelgia geras verslo galimybes. Kita vertus,
ENTRETRAIN. 2011-1-ES1-LEO05-35851
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moterys, būdamos vidutiniškai geriau apsišvietusios verslo srityje nei vyrai, gana retai sakosi
turinčios gerų veiklos pradžios įgūdžių ir rečiau teikia pirmenybę verslininko veiklai. Verslumo
švietimo Latvijoje veiksmingumas turėtų būti ateityje ištirtas nuodugniau.

5.1 Savarankiškas mokymasis
2008 m. Latvijos ataskaitoje pranešama, kad dažniausiai minėtas su verslo pradėjimu susijusio
švietimo ir mokymo tipas GEM agentūros stebėtose šalyse pasirodė esąs savarankiškas
mokymasis. Į tokį mokymąsi įtraukiamas knygų ir specialios medžiagos skaitymas, kitų žmonių
įmonių veiklos stebėjimas ar darbas jose. Latvijoje šios tipo švietimas buvo antras pagal
populiarumą. Apytikriai 13 proc. suaugusių gyventojų (ir 65 proc. žmonių, gavusių verslo
išsilavinimą po vidurinės mokyklos) patys išmoko, kaip pradėti verslą. Vis dėlto savarankiškas
mokymasis retai būdavo vienintelis apklaustųjų naudotas mokymosi metodas. Toks mokymasis
dažnai būdavo derinamas su kitokiu formaliuoju ir neformaliuoju švietimu. Savarankišką
mokymąsi minėję asmenys taip pat dažniau (nei kiti žmonės su verslo srities išsilavinimu)
būdavo gavę darbdavių ar vyriausybės agentūrų teikiamų švietimo paslaugų. Taip pat labiau
tikėtina, kad tokie asmenys įgys išsilavinimą internetu.

5.2 Formalusis švietimas
Antras dažniausiai paplitęs verslo pradmenų švietimo tipas GEM agentūros stebėtose šalyse
buvo kolegijų ar universitetų teikiamas formalusis švietimas.
Verslumo kursai ir dalykai šiuo metu yra neatsiejama Latvijos pradinių ir vidurinių mokyklų
programų dalis. 8-osios klasės „Ekonomikos įvadas“ ir 10–12 klasių „Ekonominiai verslo
pagrindai“ yra privalomi kursai, ir daugiau kaip pusė (61,4 proc.) abiturientų renkasi šiuos
dalykus baigiamiesiems egzaminams. Universitetų lygiu suteikiama keletas akademinių /
profesinių laipsnių verslo administravimo ir ekonomikos srityse.
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Be formaliojo švietimo, esama ir kitų iniciatyvų, skirtų jaunų žmonių verslumui skatinti; prie šių
iniciatyvų priskiriami „Junior Achievement Latvia“ rengiami verslo planų konkursai ir pradinių
bei vidurinių mokyklų moksleiviams skirti konkursai.

5.3 Neformalusis švietimas
Pagrindinis nemokamų verslumo švietimo paslaugų teikėjas Latvijoje yra Valstybinė užimtumo
agentūra (NVA). Deja, atitinkama tiksline grupe Latvijoje nesirūpina jokia kita valstybinė
organizacija, išskyrus Valstybinę užimtumo agentūrą.
Profesinius kursus Latvijoje rengia daug privačių paslaugų teikėjų. Šiuose kursuose dėstomos
verslo disciplinos, rinkodara, vadyba, įmonės steigimas ir kt. Deja, nėra jokių tikslinei grupei
skirtų specializuotų verslumo mokymų. Visi kursai orientuoti į visų amžiaus grupių
suinteresuotus mokomus asmenis.

Rygos miesto tarybos Miesto plėtros skyrius
Miesto plėtros skyrius yra svarbiausia Rygos savivaldybės institucija, veikianti statybų priežiūros,
teritorijų planavimo, detaliųjų planų ir jų pataisų rengimo ir jų kontrolės srityse.

Ventspilio pramoninė zona
Vienas iš pagrindinių Ventspilio valdžios užsibrėžtų tikslų yra pramonės vystymas mieste.
Atsižvelgdamos į tai, Ventspilio miesto taryba ir Ventspilio laisvojo uosto valdyba remia visokio
pobūdžio pramonės vystymą ir yra pasirengusios padėti įmonėms, siekiančioms steigti savo
verslą Ventspilyje.

5 naujovių centrai ir 11 verslo inkubatorių įsteigta visuose Latvijos regionuose – Vidžemėje,
Latgaloje. Pagrindinis informacijos šaltinis verslininkams yra verslo informacijos centrai.

1 lentelė. Asmenų, kurie mokėsi pradėti verslą, procentinė dalis pagal švietimo paslaugų teikėją, 2008 m.
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Statistika

Įmonės
Apie du trečdalius visų Latvijoje registruotų įmonių yra ribotos atsakomybės bendrovės (LLC).
Nuo 2011 m. pradžios veiklą vykdė 171 000 įmonių, iš kurių tik 1 000 buvo akcinės bendrovės, o
net 107 000 buvo ribotos atsakomybės bendrovės ir kitokios įmonės, pavyzdžiui, individualūs
prekiautojai, ūkiai ir įvairios istoriškai išlikusių formų bendrovės, kurių nebeįmanoma
įregistruoti.
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4 pav. Latvijos įmonės

Šaltinis. firmas.lv

2011 m. naujų įmonių skaičius Latvijoje išaugo 34 proc.
Praėjusiais metais Latvijoje buvo įsteigta iš viso 18 041 nauja įmonė. Tai 34 proc. daugiau nei
2010 m., kai pagal Įmonių registro duomenis, sugretinus su „Lursoft“ (Latvijos informacijos
technologijų bendrovės) duomenimis, įregistruota 13 421 veiklą pradėjusi įmonė. 2011 m.
įregistruotų naujų įmonių skaičius yra didžiausias metinis rodiklis nuo 1994 m.

5 pav. Naujai įsteigtos įmonės miestuose ir visoje šalyje

Šaltinis. „Lursoft“, 2012 m., įmonės duomenys
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Tinklai

Latvijos darbdavių konfederacija (LDDK) yra didžiausia organizacija, atstovaujanti darbdavių
interesams. Socialiniais-ūkiniais klausimais derantis su Saeima (Latvijos Seimu), Latvijos
Respublikos ministrų kabinetu ir Latvijos laisvųjų profesinių sąjungų konfederacija, LDDK veikia
kaip partneris.
LDDK jungia 42 skyrius ir regionines asociacijas bei federacijas, užimančias svarbią vietą Latvijos
ūkyje, taip pat įmones, kuriose dirba per 50 žmonių. Apskritai LDDK nariai yra įdarbinę 35 proc.
darbuotojų Latvijoje.

Latvijos prekybos rūmai
Latvijos prekybos ir pramonės rūmai (LTRK) yra nevyriausybinė savanoriška organizacija,
jungianti skirtingų sektorių Latvijos įmones. Organizacijos tikslas – kurti verslui palankią aplinką,
atstovauti Latvijos įmonių ūkiniams interesams ir teikti verslo rėmimo paslaugas.

8

Iššūkiai

Šiuo metu Latvijos rinka patiria nedaug iššūkių. Kadangi šalis maža, tai, įmonei svarstant, ar
užsiimti verslu tik Latvijoje, vietos ženklinimo reikalavimų vykdymas gali brangiai atsieiti galimų
klientų bazės atžvilgiu. Daug įmonių orientuojasi į Latviją kaip į platesnės ES rinkos dalį. Rinka
yra maža, tad kartais ji sparčiai prisotinama, o išlaikyti komercines paslaptis gali būti sudėtinga.
Latvijos rinkoje Amerikos produktai susiduria su stipria ES šalių ir Nepriklausomų Valstybių
Sandraugos (NVS) produktų konkurencija. Dėl istoriškai susiklosčiusių prekybos ryšių į Latvijos
rinką labiau pasitikėdamos žengia Skandinavijos šalių ir Vokietijos įmonės. Vyriausybės
biurokratiją ir korupciją JAV vyriausybė regi kaip pagrindinius JAV prekybos ir investavimo
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Latvijoje kliuvinius. Šiek tiek susirūpinimo kelia intelektinės nuosavybės apsauga, bet neseni
teisės aktų pakeitimai žada papildomų teisės vykdymo priemonių šioms problemoms spręsti.
Pastaruoju metu išryškėjęs neatitikimas tarp verslo vykdymo ankstyvuoju etapu ir įsitvirtinusių
įmonių nuosavybės mastų verčia manyti, kad Latvijoje veiklą pradėjusių įmonių išlikimo šansai
yra labai menki. Dauguma mėginimų užsiimti verslu ūkio nuosmukio laikotarpiu tikriausiai bus
pereinamieji ar nesėkmingi. Vis dėlto toms įmonėms, kurios išgyvens sunkmetį, gali būti
lengviau augti ateityje, nes sumažės konkurencija ir atpigs naudojami ištekliai.
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2. Verslumas Lietuvoje
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1. Įvadas

Galimybės pradėti verslą įvairiose šalyse skiriasi pagal tai, kokia infrastruktūra ir verslo aplinka,
verslo kultūra yra sukurtos šalyje. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama verslumo
kultūrai kaip vienam iš verslo veiklą lemiančių veiksnių. Ši nacionalinė ataskaita skirta verslo
aplinkai apžvelgti, įskaitant verslo paramą ir finansavimą, taip pat verslumo ugdymą viduriniojo,
profesinio ir aukštojo švietimo grandyse Lietuvoje.

2. Susijusios kompetentingos organizacijos

Pagrindinės institucijos, atsakingos už verslumo ugdymą, yra Ūkio ministerija, Švietimo ir
mokslo ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Be to, Lietuvoje aktyviai veikia
kitos kompetentingos organizacijos, kurios skatina ir kuria verslui palankią aplinką. Tai paprastai
yra nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu veikiančios verslo asociacijos:
-

Lietuvos darbdavių konfederacija;

-

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija (kuriai priklauso penki
regioniniai prekybos, pramonės ir amatų rūmai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir
Panevėžyje);

-

Lietuvos verslo konfederacija „ICC Lietuva“;

-

Lietuvos verslo darbdavių konfederacija;

-

Vilniaus pramonės ir verslo asociacija;

-

Kauno regiono smulkių ir vidutinių verslininkų asociacija;

-

daugelis kitų.
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3. Parama (ūkinė)

Finansinės paramos naujam verslui sistema yra gana išplėtota. Jauni verslininkai gali
pasinaudoti verslo pradžios krepšeliais, Darbo biržos sistema, bankų paskolomis, rizikos kapitalo
fondais, ES finansine parama ir kitomis priemonėmis.

3.1 Verslo pradžios krepšeliai

Į verslo pradžios krepšelius įtrauktos pagrindinės pradedantiesiems teikiamos paslaugos.
Tai yra konsultacijos, mokymai, virtualaus biuro paslaugos. Asmuo krepšelio čekį gali gauti per
organizaciją „Versli Lietuva“ ir turi per 6 mėnesius atidaryti įmonę. Paskui su šiuo čekiu įmonė
gali kreiptis į pasirinktą paslaugų teikėją. Čekis galioja 12 mėnesių.

3.2 Lietuvos darbo biržos subsidijos

Lietuvos darbo birža mažoms ir vidutinėms įmonėms siūlo 2 subsidijų programas. Pirmoji
programa – subsidijuoti personalo sąnaudas. Ši programa paprastai taikoma, kai (jei) įmonė
įdarbina anksčiau buvusį bedarbiu asmenį. Antroji programa – subsidijuoti naujų darbo vietų
įmonėje steigimą / kūrimą.

3.3 Lietuvos kredito unijos

Lietuvos kredito unijų konsorciumas įgyvendina finansų inžinerijos priemonę „Verslumo
skatinimas“. Šia priemone derinamos ir paskolos, ir mokymų / konsultavimo paslaugos
pradedantiesiems verslą. Šia finansų inžinerijos priemone gali pasinaudoti asmenys, kurie nori
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imtis verslo, taip pat labai mažos ir mažos įmonės, individualią veiklą vykdantys asmenys,
socialinės įmonės.

3.4 Viešoji parama

Viešoji parama teikiama verslą norintiems pradėti fiziniams asmenims, taip pat mažoms ir
vidutinėms įmonėms. Viešoji parama teikiama per ES struktūrinius fondus, nacionalinius ir
vietos, savivaldos fondus. Viešoji parama tvarkoma per viešąją įstaigą „Versli Lietuva“, verslo
informacijos centrų tinklą, verslo inkubatorius, verslo asociacijas.
Šiuo metu Lietuvoje yra 16 verslo informacijos centrų ir 5 verslo inkubatorių tinklas.
Valstybė yra viena iš šių organizacijų akcininkų (suinteresuotųjų subjektų). Nuo 2010 m. Ūkio
ministerija įgyvendina stebėsenos sistemą, skirtą verslo informacijos centrams ir verslo
inkubatoriams vertinti. Įdiegtoji stebėsenos sistema padeda analizuoti teikiamų paslaugų apimtį
ir kokybę, tirti verslumo vystymo įtaką konkrečiuose regionuose ir visoje Lietuvoje.

3.5 ES struktūrinių fondų parama

2007–2013 m. laikotarpiu Lietuvoje pradėtos įgyvendinti 5 verslo plėtros programos.
Dauguma iš jų buvo atviros įvairių ūkio sektorių mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ypatingas
dėmesys buvo skiriamas Lietuvoje strategiškai svarbiems sektoriams. Finansinė parama buvo
teikiama įvairias naujoves (naujus produktus, technologijas, vadybos ir kt. naujoves)
siekiančioms diegti įmonėms.
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3.6 Bankai ir kitos finansinės priemonės
Mažų kreditų teikimas

Mažų kreditų teikimas (iki 175 tūkstančių litų; iki 350 tūkstančių litų): individualioms
priemonėms buvo numatyta skirti 111,6 milijono litų, iš kurių bankai jau buvo išdavę 882
paskolas už 162 377 milijonus litų.

Atviras kredito fondas

Atviras kredito fondas (toliau – AKF) teikia paskolas iki 1,5 milijono litų + 25 proc. iš
banko fondų; o bankai prie šios priemonės įgyvendinimo turi prisidėti skirdami bent 25 proc.
nuosavų lėšų.
Valstybės garantijos už MVĮ paskolas

Iš ES struktūrinių fondų buvo numatyta skirti 129 milijonus litų galimoms išmokoms
padengti; apyvartoje esančių MVĮ paskolų garantinė suma buvo padidinta nuo 50 iki 80 proc.
Rizikos kapitalo priemonės

Siekiant skatinti rizikos kapitalo investicijas į įmones, pirmą kartą bus galima pasinaudoti
Vyriausybės skiriamomis lėšomis.

Dalinis palūkanų kompensavimas

Valstybinė bendrovė INVEGA administruoja šios finansinės paramos priemonę – dalinį
palūkanų kompensavimą. Ši programa taikoma MVĮ vystyti.

Verslo angelai
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Verslo angelų fondas I kartu su verslo angelais (privačiais investuotojais) investuoja į
mažas ir vidutines Lietuvos įmones (1,38 milijono litų (0,4 milijono litų) vienai įmonei).
Investuotojai dalijasi praktinėmis žiniomis bei patirtimi ir padeda įmonėms gerinti verslo
valdymo įgūdžius ir sėkmingai veikti ilgalaikėje perspektyvoje. Daugiau informacijos apie „Verslo
angelų

fondo“

veiklą

pateikta

interneto

svetainėse

www.versloangelai.eu,

www.businessangels.lt.

Mokslo ir technologijų parkai

Mokslo ir technologijų parkai laikomi funkciniais mechanizmais, sudarančiais sąlygas
perkelti technologijas iš aukštųjų mokyklų į pramonės sektorių (ir atvirkščiai), kelti naujovių
diegimo lygį ir geriau tarpusavyje susieti mokslo tyrimų ir plėtros rezultatus. Daug dėmesio
skirdami verslo ryšiams, mokslo parkai kuria naujas darbo vietas ir steigia įmones. Jie
pasitvirtino kaip naudinga priemonė stipresnei verslumo ir į naujoves orientuotai kultūrai
propaguoti, ypač jei parkai įsikūrę netoli aukštojo mokymo ir mokslo tyrimų institucijų.
Šiuo metu Lietuvoje įgyvendinama 5 integruotų aukštojo mokslo įstaigų ir verslo centrų,
vadinamųjų mokslo slėnių („Saulėtekio slėnio“), idėja. Toks slėnis, kurio atžvilgiu universitetai,
viešosios institucijos ir privatusis sektorius turi ilgalaikių įsipareigojimų, funkcionuoja kaip
daugialypė infrastruktūra, turinti įgyvendinti ir stiprinti regionuose sukoncentruotų tvarių
mokslo tyrimų ir naujovių tinklų potencialą.
Lietuvoje, Saulėtekio technologijų slėnyje, veikia 6 iš 15 meistriškumo centrų ir 5 iš 17
aukšto lygio mokslininkų grupių, pripažintų Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC). Vyksta
intensyvus bendradarbiavimas tarp Lietuvos mokslininkų ir vietos bei užsienio įmonių, tikintis
sukurti ir ištobulinti naujas technologijas ir produktus, puoselėjant verslumą ir naujoves
skirtingose verslo srityse (1 lentelė).
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Įkurtas aukštojo mokslo įstaigų ir pramonės saitų centras („Saulėtekio slėnis“) išsiskiria
didžiausia Baltijos šalyse mokslo ir studijų koncentracija (apytikriai 20 tūkstančių studentų,
mokslininkų, tyrinėtojų), kuri padidės, kai tik čia bus perkelta dauguma Vilniaus universiteto ir
Vilniaus Gedimino technikos universiteto fakultetų ir mokslo tyrimų institutų, šiuo metu
įsikūrusių skirtingose Vilniaus vietose.
Siekdami rūpintis verslumo švietimu, Saulėtekio slėnio vadovybė, verslo asociacijos,
universitetai ir kvalifikuoti partneriai iš Jungtinės Karalystės (Londono Kingstono universiteto)
partnerystės pagrindu parengė ir pristatė verslumo ugdymo programas. Ateityje planuojama
sukurti platesnę paramos struktūrą, kuri padėtų verslininkams sujungti jėgas kartu su valstybės
finansuojamų mokslo tyrimų srityje dirbančiais mokslininkais, kad būtų pradedamos steigti ir
plėtoti aukštųjų technologijų įmonės. Siekiant potencialiems verslininkams suteikti galimybę
gauti atitinkamą finansinę ir patariamąją paramą, bus glaudžiai dirbama su verslo angelais,
verslo mentoriais ir paramos verslui teikėjais.

4. Švietimas (verslumo skatinimas švietimu)

Verslumo švietimas ir mokymai pradėti dar 1990 m., kai Lietuva tapo nepriklausoma ir iki tol
centralizuotai planuotas ūkis pasuko į rinkos ekonomiką.
4.1 Pradinės ir vidurinės mokyklos

Viena iš pirmųjų organizacijų, inicijavusių verslumo ugdymą pradinių ir vidurinių mokyklų, taip
pat profesinio švietimo ir mokymo įstaigų sektoriuje, buvo Lietuvos „Junior Achievement“. Tai
yra viešoji įstaiga, įkurta 1993 m. „Junior Achievement“ moko jaunuosius Lietuvos piliečius
vertinti laisvą iniciatyvą, suprasti verslą bei ekonomiką, ugdyti verslumo ir vadovavimo
gebėjimus. Pagrindiniai šios organizacijos tikslai – bendradarbiauti su vidurinėmis mokyklomis ir
padėti jaunimui suvokti laisvosios rinkos ekonomikos idėjas.
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Lietuvos „Junior Achievement“ vykdo keletą programų, skirtų jauniesiems verslininkams.
Vidurinės mokyklos programa skirta vidurinės mokyklos moksleiviams mokyti pagrindinių
rinkos ekonomikos principų. Vidurinės mokyklos programa dėstoma 16–18 metų mokiniams.
Pagrindinės mokyklos programa – tai akademinis kursas 8–10 klasių moksleiviams. Pagrindinės
mokyklos programos planą sudaro grafikais ir lentelėmis iliustruotas tekstas; be to, pratybos su
užduočių knygomis ugdo apibendrinamąjį mąstymą.

4.2 Profesinis švietimas

Nacionaliniuose profesinio švietimo pagrindų dokumentuose teigiama, kad verslumas turi būti
įtrauktas į visas programas. Vis dėlto nėra jų įgyvendinimo praktinių gairių. Dėl šios priežasties
verslumas neminimas profesinių mokyklų siūlomose mokymo programose. Tad nors kai kurios
mokyklos skatina pačius bendriausius verslumo gebėjimus, profesinę mokyklą baigę jaunuoliai
paprastai neturi jokios konkretesnės verslininko kompetencijos.

4.3 Universitetinis lygis

Lietuvoje verslumas ilgai nebuvo aukštojo mokslo įstaigų mokymo planų dalis ir tik per
pastaruosius dešimt metų iš esmės įsitvirtino mokymo turinyje. Tai sutampa su kitomis
tendencijomis, ypač rizikos kapitalo sektoriaus, skirto naujovėms imlioms, į augimą
orientuotoms įmonėms finansuoti, augimu.
Lietuvoje verslumo švietimas dažnai būdavo laikomas įmonės personalo mokymų
programomis, kurios dėmesį sutelkia į verslui skirtus funkcinius vadybos įgūdžius, o ne į
gebėjimus steigti ir stiprinti į naujoves orientuotas įmones. Nors verslumo Lietuvoje vis dar nėra
priimta laikyti akademiniu dalyku, daugelis verslo ir technologijų mokyklų pradėjo kurti nišą
šioje srityje. Šios pastangos yra fragmentiškos ir nuolat skatinamos išorinių veiksnių, o ne pačios
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švietimo sistemos. Vis dėlto privačios institucijos, tokios kaip ISM Vadybos ir ekonomikos
universitetas, persitvarkė siekdamos ugdyti verslumo dvasią, kartu keisdamos universiteto
veiklos ir jo vaidmens visuomenėje pagrindus.
Verslumo švietimas Lietuvoje daugiausia vykdomas remiantis veikiau ad hoc
priemonėmis.
Bendrasis verslumo dėstymas aukštojo mokslo sektoriuje yra gana silpnas. Nors galima
pastebėti keletą vertų paminėti verslumo dėstymo atvejų, dažnai net verslo studijų turinyje
trūksta mokymų, kaip pradėti savo verslą ir įgyti atitinkamų įgūdžių.
Lietuvos aukštojo mokslo verslumo srities „produktų portfelį“ galima apibrėžti tokiomis
kategorijomis:
1. pirmoji studijų pakopa: daugiausia dėstoma kaip verslo programų moduliai;
2. antrosios pakopos programos: jas galima išskirti į dvi kategorijas:
•

magistrantūros kursai: įgalina studentus ir stažuotojus efektyviai atlikti aukšto lygio

vadovo pareigas kuriant ir valdant naujas įmones;
•

doktorantūros programos: suteikia įgūdžių ir kompetencijos akademiniams verslumo

tyrimams vykdyti – šias programas daugiausia siūlo privatūs Lietuvos universitetai;
•

profesionalūs verslumo kursai: skatina kurti verslą ir ugdyti vadovavimo įgūdžius.

Profesionalūs kursai yra ypač koncentruoti.

4.4 Neformalusis ir formalusis lavinimas

Neformaliojoje ir formaliojoje verslumo ugdymo sistemose buvo įgyvendinta daug
iniciatyvų. Vis dėlto ir dabar dauguma kursų, įskaitant formaliojo švietimo sistemos, rengiami
kaip neformalūs mokomieji užsiėmimai, seminarai ir pan. Kita vertus, ateinančiais metais į
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formaliąją švietimo sistemą planuojama įtraukti vis daugiau verslumo kursų, įskaitant tęstinį
švietimą.

5. Faktai ir statistika

Viešosios verslą remiančios institucijos 2010 m. verslininkams suorganizavo per 320
renginių (apie 14 tūkstančių dalyvių), verslo patarimams / konsultacijoms ir mokymams skyrė
daugiau kaip aštuonis tūkstančius valandų (apsilankė daugiau kaip 5,8 tūkstančio žmonių).
Teikdami viešąsias paslaugas, verslo informacijos centrai ir verslo inkubatoriai daugiau kaip 420
mažų ir vidutinių įmonių padėjo pradėti verslą ir sukurti apie 830 naujų darbo vietų. 2010 m.
verslo inkubatoriai priėmė 44 naujas įmones, kurios sukūrė daugiau kaip 240 naujų darbo vietų.

6. Tinklai

Europos įmonių tinklas padeda ir naujoms, ir išvysčiusioms įmonėms. Pagrindinis ES
finansuojamo tinklo tikslas – remti verslą ir naujoves. Pagrindinė tinklo misija – tapti
tarptautinio įmonių bendradarbiavimo, naujovių ir technologijų perkėlimo židiniu, teikiamas
paslaugas pritaikant prie vietos MVĮ poreikių, būti informacijos centru ir taikyti ekspertines
žinias ES bendrosios rinkos klausimais, palaikyti ryšį su ES MVĮ ir tarpininkauti naujovių diegimo
politikos ir iniciatyvų klausimais. Konsorciumą (tinklo organizacijas Lietuvoje) suformavo 4
partneriai:
-

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Vilniaus PPAR);

-

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Kauno PPAR);

-

Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Klaipėdos PPAR);
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-

Lietuvos inovacijų centras (LIC).

Verslo moterų tinklas (http://www.verslomoterys.lt/index.php) veikia kaip skėtinės
regioninių prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos narys. Tinklas buvo inicijuotas
EUROCHAMBRES tinklo. Lietuvoje šis tinklas buvo įkurtas 2008 m. Pagrindinė veikla – remti
moteris verslininkes.
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3. Verslumas Ispanijoje
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1.

Verslininko profilis

Toliau aprašome verslininko profilį priklausomai nuo verslininko tapsmo pakopos, kuri būdinga
jo / jos veiklai tuo metu: verslininkas (įmonė yra įkurta < 42 mėnesius), įsitvirtinęs verslininkas
(įmonė yra įkurta > 42 mėnesius) ir potencialus verslininkas.

Verslininkas
— 55 proc. vyrų ir 45 proc. moterų.
— Vidutinis amžius: 38,5 metų. 49 proc. nuo 25 iki 45 metų.
— Išsilavinimo lygis: 49 proc. studijavo universitete.
— Tik 7,5 proc. verslininkų turi verslo angelų patirties.

Įsitvirtinęs verslininkas
— 69,5 proc. vyrų ir 30,5 proc. moterų.
— Vidutinis amžius: 49 metai. 64 proc. vyresni kaip 45 metų.
— Išsilavinimo lygis: labai gerai balansas. 32 proc. mokėsi universitete, 35 proc. – vidurinėje
mokykloje ir 33 proc. – pradinėje mokykloje.
— Tik 7,4 proc. verslininkų turi verslo angelų patirties.

Potencialus verslininkas
— 62 proc. vyrų ir 38 proc. moterų.
— Vidutinis amžius: 35 metai. 51 proc. jaunesni kaip 35 metų.
— Išsilavinimo lygis: 46 proc. studijavo universitete.
— Tik 13,7 proc. verslininkų turi verslo angelų patirties.
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Visose verslininko tapsmo pakopose moterų dalyvavimo lygis yra žemesnis nei vyrų. Faktiškai tik
45 proc. verslininkų yra moterys.
Verslininkų veikla ir amžius

Iniciatyvos
verslininko
pakopoje, proc.
Verslininkas
(< 42 mėnesiai)

Įsitvirtinęs
verslininkas (> 42 mėnesiai)

Potencialus
verslininkas

Verslininko tapsmo pakopos

2.

Šioje srityje veikiančios kompetentingos organizacijos

Autonominių sričių vyriausybės įgaliotos rūpintis verslumo reikalais: įvairiomis iniciatyvomis ir
programomis Baskijos vyriausybės Pramonės, naujovių, prekybos ir turizmo departamentas
skatina verslumą ir organizacijų vidaus verslumą. Baskijos vyriausybės Verslo plėtros agentūra,
SPRI (Konkurencingos transformacijos draugija), kurios tikslas yra remti ir stiprinti baskų verslo
tinklą didinant jo konkurencingumą ir padėtį pasaulinėje rinkoje, yra įgaliotos vykdyti nustatytas
iniciatyvas ir programas, kartais sudarant sutartis ir bendradarbiaujant su kitomis
organizacijomis.

SPRI vykdomos veiklos sritys:
•

Gamybos asortimento įvairinimas ir dalyvavimas naujose rinkose. Verslininkų veiklos

kokybės skatinimas įtraukiant naujoves ir internacionalizacija kilmės atžvilgiu
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SPRI vykdo kai kurias programas, pavyzdžiui, CEI prižiūrimą „Crear Empresa CEIS-Ekintzaile“,
skirtą finansiškai remti naujus verslo projektus, kuriais diegiamos naujovės pramonės ar
susijusių paslaugų srityje, „Acelera“ programą, kuria remiamos neseniai įsikūrusios naujovėms
imlios įmonės, turinčios galimybių plėstis ir sparčiai augti, Įmonių akademijos platformą, skirtą
augančio potencialo įmonėms padėti imtis naujoviškų projektų rengiant mokymus.

•

Verslininkų veiklos kvalifikacija bei rėmimas ir verslumo kultūros skatinimas

Šioje srityje SPRI vykdo programas, skirtas verslumo kultūrai populiarinti ir verslo dvasiai skatinti
siekiant teigiamo Baskijos visuomenės požiūrio į verslumą; taip pat rengiamos verslo mugės.
Be to, šioje srityje bendradarbiaujama su:
-

TECNALIA technologijų korporacija (www.teamacademy-euskadi.com), taip siekiant ugdyti
lyderius, t. y. žmones, sugebančius kurti ir dalytis bendromis vizijomis bei strategijomis ir
kurti įmones komandoje, ieškant būdų, kaip vadovauti bendradarbiaujant.

•

Verslo angelų veiklos skatinimas

SPRI vykdo paramos programą, kad Baskijos autonominėje srityje būtų palaikomas verslo
angelų tinklų kūrimas ir plėtra.

•

Priemonės, skirtos remti savisamdžius asmenis ir labai mažas įmones

Sudarytos sutartys su:
-

Alavos prekybos ir pramonės rūmais (www.camaradealava.com); Gipuskoa prekybos
rūmais (www.camaragipuzkoa.com), Bilbao prekybos rūmais (www.camarabilbao.com),
kad būtų įgyvendinama „vieno langelio įmonei“ programa. Ši „vieno langelio“ programa
padeda sutrumpinti įmonės steigimo proceso laiką, nes ji veikia kaip vienintelis tarpininkas
tarp steigėjo ir steigiant įmonę dalyvaujančių institucijų. Naudojamos informacijų
technologijos, o pagal įmonių veiklos galimybių planą teikiamos individualios konsultacijos
ir pagalba.
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SPRI vykdo šeimos įmonėms skirtą paveldėjimo programą, kad būtų sprendžiamos problemos,
kylančios dėl sudėtingo kartų kaitos proceso.

•

Parama įsitvirtinusių įmonių vidaus verslumo projektams vykdyti

SPRI vykdo „Intraemprende“ programą, skirtą įmonėms remti ir naujoviškus verslo projektus
skatinančioms idėjų generavimo metodikoms įgyvendinti.

Verslumo srityje veikiančios kitos kompetentingos organizacijos

Be Baskijos vyriausybės, verslumui skatinti ir stiprinti skirtas programas ir politiką vykdo ir kitos
viešosios institucijos. Jos tai atlieka arba subsidijomis, arba viešuoju finansavimu, arba tokiomis
priemonėmis, kuriomis sudaroma palanki aplinka įmonėms kurti, pavyzdžiui, rengdamos
mokesčių priemones arba konkrečius teisės aktus, kuriais remiami verslininkai.

Ispanijos prekybos, pramonės ir laivybos rūmams tenka svarbus vaidmuo braižant visos šalies ir
Baskijos verslumo žemėlapį.
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3.

Parama (ūkinė)

Viešosios negrąžintinų pašalpų programos
Viešųjų programų, kuriomis teikiama parama kuriant įmonę, pasiūla yra plati. Daugelis iš jų
parengtos negrąžintinoms pašalpoms teikti. Sumos apskaičiuojamos pagal iš anksto nustatytą
procentinę investicijų, padarytų naujai įmonei įkurti, dalį.

Vykdant šios pakraipos programas, apleidžiami tradiciniai ar brandūs sektoriai, kad lėšos būtų
skiriamos tiems projektams, kuriais į bet kurias įmonės veiklos sritis (gamybos, prekybos,
technologinių procesų ir kt.) būtų įtraukiamos naujovės, pirmumą teikiant technologijomis
pagrįstiems projektams.

Šias pašalpas teikia ir autonominių sričių administracijos, ir provincijų valdžia, taip pat centrinė
vyriausybė ir pagrindinių miestų tarybos.

Viešasis finansavimas
Viešojo administravimo institucijos parengė kitokias programas, teikiančias galimybių finansuoti
naujus verslo projektus geresnėmis sąlygomis nei tos, kuriomis siūloma tiesioginė finansų
bendrovių parama.

Privačių finansinių organizacijų finansavimas
Dažniausiai naudojama išorinio finansavimo priemonė verslui pradėti arba paskesnėms
investicijoms į įmonę įgyvendinti yra privačios finansinės organizacijos teikiama paskola. Nors
paskolos gali būti trumpalaikės, dažniausiai pasitaiko taip, kad susitariama dėl ilgalaikės
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paskolos, kurios grąžinimo laikotarpis yra 5–7 metai, išskyrus tuos atvejus, kai investuojama į
nekilnojamąjį turtą – čia laikotarpiai ilgesni.

Abipusių garantijų bendrovės (AGB)
Tai bendrovės, kurių tikslas yra sustiprinti garantijas dėl įmonių-partnerių paskolų. Jos veikia
kaip tarpininkės tarp šių įmonių ir paskolų sistemos. Dažniausiai šiam tarpininkavimui
naudojamos priemonės yra tiek finansinės, tiek techninės garantijos ir indėliai.

Pradinis kapitalas
Pradinio kapitalo ir rizikos kapitalo įmonės – tai įmonės, paprastai dalyvaujančios viešajame
administravime, finansinės įstaigos ir kitos organizacijos bei bendrovės, kurių veikla orientuota į
kitos įmonės, kuriai reikia tam tikrų ištekių jos veiklos pradžiai ar augimui finansuoti, socialinio
kapitalo dalį. Toks dalyvavimas visada yra laikinas, nors ir ilgalaikis.

Verslo angelai
Taip bendrai vadinami privatūs investuotojai, investuojantys savo pinigus tam, kad palaikytų
didelį augimo potencialą turinčių verslo projektų plėtrą pirmaisiais etapais. Šie investuotojai
paprastai yra tinklų, tvarkančių bei koordinuojančių pajamas ir peržiūrinčių projektus, į kuriuos
būtų galima investuoti, dalis.
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4.

Švietimas (verslumo skatinimas švietimo sektoriuje)

4.1.

Formalusis švietimas

Švietimo ministerija (2011 m. liepos 29 d. karališkuoju dekretu Nr. 1146/2011) į privalomosios
vidurinės mokyklos (iki 15 metų) ketvirtosios klasės mokymo turinį įtraukia profesinį
orientavimą ir verslininko iniciatyvą kaip laisvai pasirenkamą dalyką visiems vidurinės mokyklos
skyriams. Šio dalyko paskirtis – ugdyti moksleivių gebėjimą imtis iniciatyvos, priimti sprendimus,
mokyti kūrybingumo, grupinio darbo, darbo planavimo.

Baskų krašte įgaliojimai švietimo srityje priklauso Baskų krašto autonominei sričiai. Švietimo
departamentas įgaliotas vykdyti švietimo politiką. Šio departamento vicekonsulas, atsakingas už
profesinį mokymą ir tęstinį mokymąsi, koordinuoja verslininkų iniciatyvų vykdymą per „Tknika“
(2005 m. kovo 1 d. dekretas Nr. 39), Baskijos vyriausybės Profesinio mokymo ir tęstinio
mokymosi naujovių centrą.

Kalbėdami apie kitas autonominių sričių vyriausybes, galime pabrėžti iniciatyvas, kurias vykdo:
VALNALÓN, Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S. A. ( www.valnalon.com)
CEIN, Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (www.cein.es)

4.2.

Neformalusis ir savaiminis lavinimas

Kitaip nei formaliojo švietimo srityje, čia verslumą skatinančių mokymų pasiūla plati – tokius
mokymus teikia ir viešosios organizacijos, ir privačios organizacijos.

Prekybos rūmai, verslo ir naujovių centrai Baskų krašte, mokymo paslaugų teikėjų centrai,
universitetai siūlo mokymus, skirtus būtinai verslumo ir organizacijų vidaus verslumo
kompetencijai
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5.

Duomenys

Iš Pasaulinės verslumo stebėsenos agentūros 2011 m. ataskaitos apie Ispaniją galime išrinkti
tokius duomenis:
Aukštas nedarbo lygis Ispanijoje dalį gyventojų verčia steigti įmones. Iš reikalo įsteigtų įmonių
procentinė dalis padidėjo 36,3 proc., palyginti su 2010 m. 2011 m. 23,7 proc. bedarbių ėmėsi
verslo, o 2010 m. šis rodiklis buvo 14,2 proc.

Versle padaugėjo moterų, taip pat jaunimo ir vyresnių kaip 50 metų žmonių.

2011 m. bendroji verslininkiška veikla (BVV) siekė 5,8 proc., ir ją sudarė 3,3 proc. verslininkų
naujokų veiklos, palyginti su 2,5 proc. įsitvirtinusių verslininkų veiklos. Šie rodikliai reiškia, kad
2011 m. liepos mėn. 100 žmonių, kurių amžius nuo 18 iki 64 metų, teko 5,8 verslininkiškos
iniciatyvos. Daugiau kaip pusė visų iniciatyvų buvo pradėtos tik vieno žmogaus: 70,7 proc. BVV
buvo veikla nesamdant jokio darbuotojo, 25 proc. įmonių dirbo 1–5 samdomi darbuotojai,
3,3 proc. – nuo 6 iki 19, o 1 proc. – dvidešimt ar daugiau.

5.1.

Ispanijos gyventojų nuomonė apie verslumą

Be abejonės, Ispanijos gyventojai gavo žinią apie tai, koks svarbus yra verslumas kaip dabartinį
ūkio vystymosi scenarijų įveikiantis variklis, bet aplinka nėra palanki žmonių siekiams. Kiek
daugiau nei pusė visų 18–64 metų amžiaus gyventojų nemano turintys būtinų žinių ir įgūdžių
smulkiam verslui pradėti, o 65,2 proc. mano, kad įmonės įsteigimas yra geras profesinis
pasirinkimas.
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5.2.

Darbuotojų verslininkiška veikla Ispanijoje

2011 m. pirmą kartą Ispanijoje ir kitose GEM agentūros stebėtose šalyse buvo matuojami
darbuotojų verslininkiškos veiklos rodikliai. Mes laikome, kad darbuotojas vykdo verslininkišką
veiklą, kai jis / ji pareiškia dalyvavęs (-usi) kuriant, įvairinant naują produktą ar paslaugą,
tobulinant procesą ar vykdant bet kokį kitą projektą, kuris yra vertingas organizacijai (tiek
viešajai, tiek privačiai), kurioje jis / ji dirba. Rezultatai atkreipia dėmesį į tai, kad Ispanijoje
bendrasis organizacijos vidaus verslumo rodiklis yra kiek žemesnis už nepriklausomą verslumo
rodiklį (BVV). Tai atitinka 5,4 proc. gyventojų. Kita vertus, sugriežtintas rodiklis, t. y. rodiklis,
susijęs su darbuotojais, kurie imasi naujos kurios nors iš pirmiau aprašytų rūšių iniciatyvos,
siekia tik 2,5 proc. 18–64 metų gyventojų.

ENTRETRAIN. 2011-1-ES1-LEO05-35851

ŠVEDIJA

DANIJA

BELGIJA

SUOMIJA

NYDERLANDAI

AIRIJA

KARALYSTĖ

JUNGTINĖ

SLOVĖNIJA

PRANCŪZIJA

VOKIETIJA

ČEKIJOS RESP.

PORTUGALIJA

ISPANIJA

GRAIKIJA

ES šalių gyventojų naudingasis organizacijos vidaus verslumas, skatinamas naujovių

41

6.

Tinklai

Į šiuos tinklus gali įsitraukti labai skirtingo pobūdžio organizacijos ir (ar) įmonės, bet joms
būdingas bendras tikslas skatinti naujų įmonių kūrimąsi ir įsitvirtinimą jų veiklos teritorijoje.

Toliau nurodyti labiausiai išsiskiriantys tinklai pagal jų veiklos sritį:

Nacionalinis lygmuo: „Ventanillas Únicas Empresariales“ („vieno langelio įmonei“) tinklas,
Ispanijos prekybos, pramonės ir laivybos rūmų tinklas, Ispanijos verslo angelų asociacija,
„Iniciador“.

Baskų kraštas: „Eusko Ganberak“ (Baskijos prekybos, pramonės ir laivybos rūmai), Baskijos
„vieno langelio įmonei“ programa, „Centros de Empresas e Innovación“ (CEI) (įmonių ir
naujovių centrų) tinklas baskų krašte.

Alava: „Club Nuevas Empresas“ (Naujų įmonių klubas).
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7.

Iššūkiai

Iš problemų, susijusių su verslumu, išsiskiria:
- sunkumai gauti finansavimą, bankų paskolas, pašalpas;
- naujų įmonių steigimui palankios mokesčių politikos trūkumas, taip pat šią situaciją taisyti
padedančių priemonių poreikis;
- dabartinės krizės nulemta ūkinė, finansinė ir rinkos situacija gali atgrasinti ir versti atidėti kai
kuriuos projektus, daugiausia tuos, kurie reikalauja didelių finansinių išteklių iš išorinių
šaltinių;
- socialiniai ir kultūriniai stereotipai. Socialinės vertybės Baskijos autonominėje srityje
neatrodo pakankamai skatinančios sumanymų įgyvendinimą, naujoves, kūrybinę ir verslo
iniciatyvą, todėl reikia dar tolokai pažengti, kad verslininko darbas būtų pripažįstamas, o
įmonės nesėkmė – toleruojama.

Šiuo metu dedamos pastangos į visas švietimo ir mokymo pakopas, nuo ikimokyklinių ugdymo
įstaigų iki suaugusiųjų mokymo, įtraukti verslumo dvasios ir verslumo gebėjimų ugdymą.
Nepaisant to, šioje srityje dar reikia įdėti šiek tiek darbo.
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4. Verslumas Jungtinėje Karalystėje
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1. Verslininko profilis

Bendroji verslininko profilio Jungtinėje Karalystėje apžvalga pateikta pirmajame ataskaitos
skyriuje.
Amžius
Vidutinis daugumos verslininkų amžius yra 40 metų, o vidutinis kitų savisamdžių asmenų amžius
yra 30 metų. Tai yra jaunesnio amžiaus profilis nei savininko-vadovo.
Mažų įmonių darbdavių-savininkų ir bendrasavininkių amžiaus kategorijos pagal procentinę dalį
pasiskirsto taip:
•

9 proc. yra jaunesni kaip 35 metų;

•

25 proc. yra 35–44 metų;

•

32 proc. yra 45–54 metų;

•

27 proc. yra 55–54 metų;

•

7 proc. yra vyresni kaip 65 metų.

Lytis
Atkakliai išlieka platus atotrūkis tarp vyrų ir moterų verslumo Jungtinėje Karalystėje: tik 17 proc.
mažų ir vidutinių įmonių vadovauja moterys arba vadovų grupė, kurią sudaro daugiausia
moterys.
Švietimas ir karjeros istorija
Mokslo laipsnį arba lygiavertę kvalifikaciją turinčių savininkų-vadovų procentinė dalis yra
21,8 proc. Gana didelė mažuma savininkų-vadovų (11 proc.) neturi visai jokių diplomų.
Bemaž 75 proc. verslininkų teigia, kad prieš pradėdami dirbti savo įmonėje jie neturėjo
ankstesnės įmonės turėjimo ar valdymo patirties, nors pusė aktyvių verslininkų anksčiau buvo
dirbę tame sektoriuje, kuriame ir pradėjo verslą.
Etninė priklausomybė
Pagal Pasaulinės verslumo stebėsenos agentūros 2004 m. ataskaitą apie Jungtinę Karalystę,
dauguma etninių mažumų grupių yra kur kas verslesnės už baltaodžius. Vis dėlto nepaisant
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aukšto lygio verslumo, daugelis etninėms mažumoms priklausančių įmonių iš tikrųjų telkiasi ties
pridėtinės vertės kūrimo grandinės apatine dalimi ir yra įsikūrusios labiausiai skurstančiuose
Jungtinės Karalystės rajonuose.
Vieta
Beveik trečdalis visų Jungtinės Karalystės įmonių įsikūrusios Londone ir Pietryčių Anglijoje, ir
abiejuose šiuose regionuose veikia daugiau kaip po 700 000 įmonių. Londone labiau tikėtina,
kad mažoms įmonėms vadovaus etninių mažumų grupės (22 proc., palyginti su bendru 8 proc.
rodikliu).

Koventrio ir Vorikšyro prekybos rūmų (CWCC) duomenys apie Koventrį ir
Vorikšyrą
Lentelėje toliau pateiktas naujų įmonių, kurias rūmai padėjo steigti, skaičius per pastaruosius
trejus metus ir pasiskirstymas pagal lytį.
Metai

Bendras ĮSTEIGTŲ
įmonių skaičius

Vyrų

Moterų

2008–2009

201

144

57

2009–2010

293

185

108

2010–2011
(7 mėnesių
projektas)

183

99

84

Šaltinis. CWCC įmonių steigimo grupė

2.

Šioje srityje veikiančios kompetentingos organizacijos
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Jungtinėje Karalystėje galima kreiptis į nemažai oficialių organizacijų, siūlančių nemokamą
paramą ir patarimus galimiems verslininkams.
„Business Link“
www.businesslink.gov.uk
„Business Link“ – tai vyriausybės tvarkoma interneto svetainė, kurioje teikiami patarimai ir
parama naujoms įmonėms Jungtinėje Karalystėje. Dalį informacijos, kuria nemokamai gali
naudotis naujas įmones steigiantys asmenys, sudaro per 200 vaizdo klipų ir mokymosi
medžiaga, mokesčių ir algalapių informacija, pardavimo bei rinkodaros patarimai bei patarimai,
kaip suformuoti ir pavadinti savo įmonę.

„Jobcentre Plus“, išmokos naujoms įmonėms
www.jobseekers.direct.gov.uk

Tam, kad būtų kovojama su aukštu nedarbo lygiu ir skatinamas verslumas, „Jobcentre“
įdarbinimo agentūros šiuo metu visoje šalyje rengia nemokamus įmonės kūrimui skirtus
užsiėmimus ir individualiai moko bedarbius.

Europos regioninės plėtros fondas
www.communities.gov.uk/.../regenerationfunding/
Nuo 2000 m. Anglija gavo daugiau kaip 5 mlrd. svarų sterlingų fondo lėšų, o dar 3,2 mlrd. svarų
sterlingų buvo 2007–2013 m. investuota į vietos projektus visoje šalyje. Šios programos skirtos
esamiems poreikiams tenkinti skatinant ir palengvinant mažų ir vidutinių įmonių kūrimą bei
plėtrą.

3.

Finansinė parama

ERPF (Europos regioninės plėtros fondas)
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Per įvairias tarpininkaujančias organizacijas (viena iš jų – Koventrio ir Vorikšyro prekybos rūmai)
tie klientai, kurie atitinka specifinius kriterijus, gali gauti diskrecinę 40 proc. papildomai
finansuojamą dotaciją.
Ši dotacija gali būti suteikiama už prekes, pirktas įmonės veiklai išjudinti, bet klientai ja gali
pasinaudoti tik kaip paskutine priemone, t. y. visoms kitoms finansų institucijoms atmetus jų
prašymus.

„Princes Trust“
www.princestrust.co.uk
„Prince’s Trust Enterprise“ programa remia nedirbančius jaunus žmones nuo 18 iki 30 metų, kad
jie galėtų išsiaiškinti, ar jų verslo idėjos gyvybingos ir ar jiems tinka užsiimti savisamda. Taikant
vietos finansavimo apribojimus, kai kurie klientai gali gauti mažų palūkanų paskolas ir dotacijas
kartu su nemokamais patarimais.

Verslo angelai
Verslo angelai yra turtingi asmenys, kurie patys arba būdami sindikato dalimi investuoja į
sparčiai augančias įmones. Verslo angelai įmonei dažnai pasiūlo ne tik pinigų, bet ir savo
įgūdžius, patirtį bei ryšius.

Bankai
www.hsbc.co.uk, www.lloydstsb.com, www.rbs.co.uk, www.halifax.co.uk

Bankai Jungtinėje Karalystėje teikia trumpalaikį ir ilgalaikį skolų finansavimą paskolomis ir lėšų
perviršiais, taip pat kitų rūšių finansavimo priemonėmis. Šiomis priemonėmis galima
pasinaudoti pateikus paraišką bet kuriam stambiam bankui. Skirtingų teikėjų paskolų sąlygos ir
kaina gali būti įvairios – tai atspindės finansavimą skiriančio banko riziką ir sąnaudas. Jei sumos
didesnės, dėl kainų ir sąlygų galima derėtis.
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Pareiškėjams reikia gero verslo plano, kurį parengti gali padėti tam tikri bankai arba mentorius.
HSBC, „Lloyds“, Karališkasis Škotijos bankas ir „Halifax“ bankas yra geri Jungtinėje Karalystėje
veikiančių bankų pavyzdžiai, kalbant apie paslaugų teikimą naujas įmones steigiantiems
asmenims.

Įmonių finansinė garantija
www.bis.gov.uk/policies/enterprise-and-business-support/access-to-finance/enterprisefinance-guarantee/

Per trejus metus nuo pasaulio ekonomikų griūties daugelis mažų Jungtinės Karalystės įmonių
patyrė, kaip sudėtinga gauti reikiamą finansavimą, netgi vyriausybei pradėjus daugelį iniciatyvų,
skirtų paskatinti bankus skolinti.

Viena iš labiausiai vertų paminėti iniciatyvų – įmonių finansinė garantija.

Bendruomenių plėtros finansavimo institucijos
www.cdfa.org.uk

Jungtinėje Karalystėje bendruomenių plėtros finansavimo institucijos (CDFI) teikia finansinę
paramą ir kapitalą toms įmonėms bei asmenims, kurie kitu atveju neturėtų galimybės
pasinaudoti pagrindinių finansinių paslaugų teikėjų paslaugomis arba kuriems buvo atsisakyta
teikti tokias paslaugas.

Šios institucijos paprastai orientuojasi į nepalankioje padėtyje atsidūrusias sritis ir rinkas,
įskaitant savanoriškas ir bendruomenių sektoriaus organizacijas. CDFI institucijų tikslas – ir teikti
finansinę pagalbą, ir daryti socialinį poveikį. CDFI plinta vis labiau.
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4. Verslumo skatinimas švietimo sektoriuje

4.1 Formalusis švietimas
Verslo naujovių ir įgūdžių departamentas (BIS)
www.bis.gov.uk
BIS tikslas – rūpintis, kad jauni žmonės būtų verslesni: ne tik padėti jiems taip, kad jie imtų
galvoti apie savo pačių verslo teikiamą naudą, bet ir atpažinti verslininkiško požiūrio privalumus.
Tai gali turėti teigiamos įtakos kiekvienai jaunų žmonių gyvenimo sričiai, įskaitant ir buvimą
versliu darbuotoju, dirbančiu kam nors kitam.
Investuodamas į verslumo švietimą, BIS departamentas skatina mokinius ugdyti verslumo
gebėjimus – būti kūrybingiems, imliems naujovėms, sugebėti susidoroti ir prisiimti riziką, turėti
gerų grupinio darbo ir problemų sprendimo įgūdžių, įsisavinti „aš galiu“ požiūrį, kad ir koks būtų
mokomasis dalykas.
Imdamiesi užduočių ir veiklos darbo vietos situacijoje, mokiniai taip pat aiškinasi, kaip ir kodėl
veikia įmonės, kokios yra darbo praktikos ir aplinka.
Dabar 90 proc. vidurinių mokyklų verslumo mokomi visi 4 pagrindinės pakopos mokiniai, o daug
kur mokomi ir 3 pagrindinės pakopos mokiniai. Kai kurios vidurinės mokyklos imasi pirmojo
arba trečiojo lygmens mokymo, kad gera praktika keistųsi per verslumo mokymosi partnerystes.
Universitetai ir aukštasis mokslas
Universitetų ir įmonių tinklai – Nacionalinė absolventų verslumo taryba
www.ncee.org.uk

BIS remiama Nacionalinė absolventų verslumo taryba dirba su regionų vystymo agentūromis
plėtodama universitetų ir įmonių tinklus. Universitetų ir įmonių tinklas atspindi trišalius
pramonės sektoriaus, viešojo sektoriaus ir universitetų partnerystės ryšius, kuriais siekiama
esminio įnašo į ilgalaikį Jungtinės Karalystės ūkio konkurencingumą.
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Universitetų ir įmonių tinklas padeda universitetams suteikti jų studentams gyvenimiškos
verslumo patirties komercijos pasaulyje, skatina studentus ugdyti verslumo dvasią ir įgūdžius.
Šitaip universitetai stipriau susisaisto su darbdavių poreikiais, o absolventai įgyja daugiau
socialinių įgūdžių, kurių pageidauja darbdaviai; daugelis absolventų paskatinami pradėti ir
plėtoti savo pačių verslą.
Universitetų ir įmonių tinklą sudaro partnerystės ryšiai tarp vienos ar daugiau privačių
organizacijų ir universitetų kuriame nors regione. Kiekvienas universitetų ir įmonių tinklas
orientuojasi į konkretų sektorių ir gali aprėpti vieną ar daugiau regionų.
Šiuo metu finansavimą yra gavę keturi universitetų ir įmonių tinklai:
•

Pietryčių Anglijos plėtros agentūra – mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos
(MTIM) sektorius;

•

Šiaurės vakarų regiono plėtros agentūra – pažangios gamybos sektorius;

•

„Advantage West Midlands“ – naujovių tinklas;

•

Pietvakarių regiono plėtros agentūra – kūrybinės pramonės sektorius.

4.2 Neformalusis ir savaiminis lavinimas
Nacionalinis verslumo švietimo sektoriuje centras (NCEE)
www.ncee.org.uk
Nacionalinis verslumo švietimo sektoriuje centras (NCEE) ir Nacionalinė taryba buvo įsteigti
2004 m., o 2005 m. buvo pradėta nemažai programų ir projektų, skirtų verslumui lavinti
aukštojo mokslo sektoriuje. Tam, kad būtų gauta duomenų apie šių programų poveikį, EKOS,
pirmaujanti nepriklausoma Jungtinės Karalystės konsultacijų bendrovė, kuri specializuojasi
ūkinio ir socialinio vystymo srityje, atliko nepriklausomą NCGE (NCEE pavadinimas prieš
pakeičiant) darbo įvertinimą.
NCEE ir toliau siekia veikti kiekvieną trečiojo lygmens mokymo sritį – pradedant ilgalaikiais
ryšiais tarp universitetų ir pramonės šakų, būsimųjų verslo subjektų lyderių rėmimu,
akademinės aplinkos personalui ir studentams formavimu ir baigiant parama studentams bei
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absolventams per „Make It Happen“ sistemą, kad jaunuoliai pradėtų savo kelionę verslo
pasaulyje.
Esminis poveikis: kiekvienas į NCGE programas investuotas svaras sterlingų = 11 svarų sterlingų
investicijų grąža į Jungtinės Karalystės ūkį.
EKOS vertinimu, visa NCGE programų grynoji bendroji pridėtinė vertė (BPV) Jungtinės Karalystės
ūkiui yra 68,3 mln. svarų sterlingų. Taip pat tai reikšmingas socialinis ir kultūrinis poveikis visam
aukštojo mokslo sektoriui.
5. Statistika

Mažų įmonių tarnybos (SBS) ataskaita atskleidė, kad 13 proc. Jungtinės Karalystės gyventojų
užsiėmė verslo veikla, o dar 11 proc. svarstė patys tuo užsiimti.
Ypač daug – 93 proc. – apklaustų britų žavėjosi verslininkais, 64 proc. sakė, kad paskatintų savo
draugus ar giminaičius imtis savo verslo.
Beveik devyni iš dešimties Jungtinės Karalystės gyventojų laikė, kad verslininkams, kuriems
vieną kartą nepavyko verslas, turėtų būti suteikiama galimybė imtis verslo antrą kartą.
Iš kitų plačios apimties tyrimo rezultatų aiškėja, kad Jungtinėje Karalystėje vyrų verslininkų vis
dar yra du kartus daugiau nei moterų, nepaisant įvairių vyriausybės iniciatyvų, skirtų moterims
padėti imtis verslo.
Etninių mažumų grupės Jungtinėje Karalystėje labiau linkusios pradėti verslą, bet juodaodžių
aktyvumas versle santykinai mažas.
Regionų atžvilgiu esama skirtumo tarp šiaurės ir pietų: Londono ir šalies pietų gyventojai labiau
linkę surizikuoti ir pradėti verslą.
Tyrimas dar kartą patvirtina gerą verslumo būklę Jungtinėje Karalystėje – savo verslą norinčių
pradėti žmonių skaičius sparčiai auga.
Ūkio pagyvėjimas ir paplitęs nepasitenkinimas samdomo darbuotojo gyvenimu nuo „devintos iki
penktos“ lėmė daugybės naujų įmonių steigimą nuo metų pradžios.
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Jauni žmonės Jungtinėje Karalystėje ypač pasiryžę imtis to vieni – daugelis iš jų kalbėjo apie
slaptą laisvės troškimą ir įdomius iššūkius.
Vis dėlto kai kurios gyventojų grupės Jungtinėje Karalystėje, pavyzdžiui, moterys ir etninės
mažumos, vis dar yra per mažai atstovaujamos, kai kalbama apie naujuosius verslininkus.

18–64 metų gyventojų, kurie šiuo metu yra įsteigtos įmonės savininkai-vadovai, t. y. turi ir
valdo nuosavą veikiančią įmonę, mokėjusią algas, darbo užmokesčius ar bet kokias kitas
išmokas savininkams ilgiau kaip 42 mėnesius, procentinė dalis:

Šalis

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Belgija

3

2,2

2,2

4

5,6

2,1

1,4

2,6

2,5

2,7

Kroatija

-

2,2

2,5

2,1

3,7

4,1

4,2

4,8

4,8

2,9

Danija

4,2

5,5

5,7

5,1

4,4

5,3

6

3,3

4,7

5,6

Prancūzija

1,6

1,3

1,6

1,5

2,3

1,3

1,7

2,8

3,2

2,4

Vokietija

4,2

4,8

4,6

4,3

4,2

3

-

4

5,1

5,7

Latvija

-

-

-

-

5

5,7

3,4

3

9

7,6

Ispanija

4,7

8,4

4

7,8

7,7

5,4

6,4

9,1

6,4

7,7

Šveicarija

-

6,8

7,3

-

9,7

-

6,6

-

8,4

8,7

3,3

5,5

5,8

5,1

5,1

5,4

5,1

6

6,1

6,4

Jungtinė
Karalystė

Sutikimas skelbti informaciją gautas iš www.gemconsortium.org.uk

Moterys verslininkės
Naujas įmones įsteigusių moterų skaičius Jungtinėje Karalystėje pasiekė rekordinį lygį – nuo
2000 m. padidėjo 28 proc.
„Barclays“ tyrimai rodo, kad moterų valdomų įmonių skaičius nuo 117 tūkst. 2000 metais išaugo
iki 150 tūkst. 2004 metais.
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Be to, aštuoni iš dešimties apklaustų Didžiosios Britanijos gyventojų buvo įsitikinę, kad šiuo
metu moterims lengviau pradėti verslą.
Rezultatai taip pat rodo, kad 60 proc. Jungtinės Karalystės moterų, valdžiusių įkurtas įmones,
dirbo mažmeninės prekybos ir laisvalaikio sektoriuose. Konkrečiai kalbant, sparčiausiai auganti
sritis yra su sveikata susijęs verslas, per ketverių metų laikotarpį išaugęs 180 proc.

18–64 metų gyventojų moterų, kurios yra arba verslininkės naujokės, arba naujos įmonės
savininkės-vadovės, procentinė dalis:
Šalis

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Belgija

2,1

1,5

2

2

2,4

1

2

1,7

2,5

3,3

Kroatija

-

1,8

1,4

1,7

2,6

4,9

5,1

4,5

2,8

3,9

Prancūzija

2,1

2,1

1,6

3,8

3,3

2,5

2,2

3,3

2

4,8

Vokietija

3,7

3,4

3,3

2,6

3,8

2,6

-

3,4

3,7

2,9

Graikija

-

-

4

2,9

3,4

4,7

3,5

7,7

6

4,1

Italija

5,4

4

3

2,3

3,7

3,1

3,3

2,8

1,8

2

Latvija

-

-

-

-

5

3,9

1,4

3,7

7,5

6,5

Ispanija

3,3

2,6

4

2,9

4,2

5,7

5,5

6

3,9

3,2

Švedija

2,4

2,5

2,1

2,2

3

2,4

2,5

-

-

3,5

Šveicarija

-

4,8

4,3

-

4,9

-

4,9

-

6,6

4,5

3,2

3,2

3,8

3,9

3,7

3,6

3,6

3,7

3,7

4,4

Jungtinė
Karalystė

Sutikimas skelbti informaciją gautas iš www.gemconsortium.org.uk

6. Tinklai

Mums pasisekė, kad Jungtinėje Karalystėje veikia daugybė organizacijų, atstovaujančių
verslininkų ir darbdavių interesams. Dvi labiausiai dominuojančios organizacijos – Prekybos
rūmai ir Mažųjų įmonių federacija.
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Didžiosios Britanijos prekybos rūmai
www.britishchambers.org.uk
Prekybos rūmai yra komercine veikla užsiimančių, prekybos ir pramonės srityse veikiančių
asmenų asociacija, skirta jų interesams ginti ir bendriems reikalams remti. Prekiautojai,
gamintojai, bankininkai ir kitų sričių atstovai susirenka kartu ir sudaro rūmus, kad būtų pajėgūs
iškelti visiems aktualias problemas.

Pirminis rūmų tikslas – saugoti verslo bendruomenės kaip visumos interesus. Skirtingų sričių
rūmai rūpinasi būtent tų sričių interesais ir stengiasi remti komercinę veiklą, prekybą ir
pramonę. Jie renka visų rūšių informaciją apie bendrąsias prekybos sąlygas skirtingose srityse,
regionuose ir šalyse.

Mažųjų įmonių federacija
www.fsb.org.uk
Mažųjų įmonių federacija – didžiausia Jungtinėje Karalystėje kampanijų ir spaudimo grupė,
remianti ir ginanti savisamdžių asmenų ir mažų įmonių savininkų interesus. 1974 m. įsikūrusi
federacija šiuo metu turi 200 000 narių 33 regionuose ir 194 skyriuose.

Mažų įmonių ir verslumo institutas (ISBE)
www.isbe.org.uk
Mažų įmonių ir verslumo institutas (ISBE) – tai tinklas, skirtas žmonėms ir organizacijoms,
susijusioms su mažų įmonių veikla ir verslumo tyrimais, politika, švietimu, parama ir
konsultavimu.
Vertingiausias organizacijos išteklius yra ISBE nariai, sukaupę didžiulį kiekį žinių ir tyrimų
medžiagos. Organizuodama renginius ir užsiimdama kita veikla, ISBE siekia paskleisti šią tyrimų
medžiagą politikos formuotojams ir paramos verslui organizacijoms, t. y. ten, kur tai gali turėti
tikros įtakos ir pagrįsti pokyčius, ir siekia dalytis šiais ištekliais su mokslininkais, tyrėjais ir
pedagogais.
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7. Iššūkiai

Jungtinėje Karalystėje pradedantys, valdantys ir plėtojantys savo verslą žmonės retai kada
susidurdavo su tokiais sunkumais. Nepaisant šioje ataskaitoje paminėtų skirtingų iniciatyvų
(viešųjų ir privačių), skirtų verslininkams paremti, bendras įspūdis yra toks, kad pagalbą reikia
įkūnyti praktiškiau: arba patobulinus vyriausybines iniciatyvas ir verslininkus remiant
gausesniais ištekliais, arba siekiant bendradarbiavimo su bankais ir taip palengvinant verslininko
kelią.

8. Šaltiniai

BIS

www.bis.gov.uk

Didžiosios Britanijos prekybos rūmai

www.britishchambers.org

„Business Link“

www.businesslink.gov.uk

Bendruomenių plėtros finansavimas

www.cdfa.org.uk

Koventrio ir Vorikšyro prekybos rūmai

www.cw-chamber.co.uk

„Deloitte“

www.deloitte.co.uk

Europos regioninės plėtros fondas

www.communities.gov.uk

GEM

www.gemconsortium.org

„Halifax“

www.halifax.co.uk

HSBC

www.hsbc.co.uk

ISBE

www.isbe.org.uk

„Jobcentre Plus“

www.jobseekers.direct.gov.uk

„Lloyds Bank“

www.lloydstsb.com

„Nesta“

www.nesta.org.uk

„Princes Trust“

www.princestrust.co.uk

Karališkasis Škotijos bankas

www.rbs.co.uk

Įmonių steigimas

www.startups.co.uk

UKTI

www.ukti.gov
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