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1. Ievads
Pēdējo desmit gadu laikā Latvijas ekonomika ir strauji augusi. Neskatoties uz pasaules
ekonomisko krīzi Latvijas valdība ar Starptautiskā Valūtas fonda un Eiropas Komisijas atbalstu
strādā pie ekonomikas stabilizācijas, atveseļošanas un turpmākas izaugsmes programmas. Tā
paredz plašu valsts sektora reorganizāciju, lai sasniegtu augstāku efektivitāti un nodrošinātu
veselīgu biznesa vidi, kas palīdzētu piesaistītu ārvalstu investorus, kā arī sekmētu mazo un
vidējo uzņēmumu darbību. Protams, ekonomiskās lejupslīdes laikā uzņēmēji sastopas ar
daudzām problēmām. Taču šai lejupslīdei ir gan savas priekšrocības, gan trūkumi. Bez tam
ekonomiskās lejupslīdes laikā cilvēkiem ir vairāk brīva laika un lielāka nepieciešamība uzsākt
savu biznesu. Kad tiek zaudēts darbs un stabilitāte samazinās, cilvēki meklē pastāvīgu,
ilgtermiņa drošību kā pašnodarbinātie vai mazu uzņēmumu īpašnieki. Latvijā pēdējo gadu laikā
ir strauji pieaudzis mazo un vidējo uzņēmumu skaits.
Biznesa pamats Latvijā
•

Latvijas ekonomika ir brīvā tirgus ekonomika, to regulē attiecīgi likumi, nodrošinot
komerctiesību, preču zīmju, kā arī investīciju aizsardzību

•

Latvijas likumdošanā pārņemtas Eiropas Savienības prasības

•

Latvijā nav noteikti ierobežojumi vai citādāka attieksme pret ārvalstu investīcijām un
uzņēmumiem

Šobrīd Latvijas uzņēmējdarbība galvenokārt ir koncentrēta galvaspilsētā Rīgā vai tās apkārtnē,
tomēr ar dažādiem atbalsta mehānismiem tiek veicināta arī uzņēmējdarbības attīstība reģionos,
piemēram, izveidojot speciālās ekonomiskās zonas – ostās vai dzelzceļu mezglos, kur firmas var
strādāt ar dažādiem atvieglojumiem. Latvijā ir attīstīta ražošanas un transporta infrastruktūra –
industriālie parki, noliktavas, komunikāciju tehnoloģijas, ostas, dzelzceļš, kā arī lielākais
aviosatiksmes mezgls Baltijā.
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2. Uzņēmēja profils
Tipisks uzņēmējs Latvijā ir 39 gadus vecs vīrietis, kas ir latvietis vai pārstāv krievvalodīgo
minoritāti (krievi un latvieši uzsāk uzņēmējdarbību Latvijā vienlīdz bieži), kurš strādā
vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības sektorā un kuram nav ilgtermiņa aizņēmumu
bankās vai citās finanšu iestādēs. Pārsvarā uzņēmēji pārstāv vecuma grupu no 35 līdz 44
gadiem, salīdzinot ar citām valstīm. Viņi, iespējams, gaida tiklīdz uzkrās pieredzi par produktiem
un klientiem, kam pārdot attiecīgos produktus. Iespējams, viņiem arī nepieciešams laiks, lai
izveidotu uzņēmējdarbības tīklu un uzkrātu personīgos finanšu līdzekļus.
No otras puses, ļoti maz jaunu cilvēku vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem kvalificē sevi kā jaunu
uzņēmēju. Atšķirība ir īpaši izteikta attiecībā uz biznesa sakariem, biznesa iespēju izvērtējumu
un biznesa uzsākšanas prasmju pašvērtējumu.
1.

attēls: Pieaugušo iesaistīšanās uzņēmējdarbībā

Avots: 2008. Gada Latvijas individuālie GEM dati
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3. Kompetentas organizācijas savā jomā
Latvijas mērogā par uzņēmējdarbības attīstību gādā Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija,
kuras mājas lapā ir pieejami likumdošanas un finansējuma aspekti uzņēmējdarbības uzsākšanai,
attīstībai, pārstrukturizēšanai un inovatīvām lietām. Ik gadu tiek sagatavots un izstrādāts
„Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas plāns”, kurā ietver ne tikai nospraustās ekonomiskās
prioritātes, bet arī uzņēmēju sniegtos priekšlikumus. Papildus aktīvi darbojas arī Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), kas rada labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai un palielina tās
konkurētspēju gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, īpaši veicinot uzņēmējdarbības attīstību
lauku reģionos. LIAA dažādu programmu ietvaros realizē ārējo tirgu apgūšanas programmu,
klasteru, kā arī citas atbalsta programmas.
Papildus darbīgas ir arī citas iestādes:
•

Uzņēmumu reģistrs - sniedz informāciju par to kā reģistrēt vai likvidēt uzņēmumu,
biedrību, individuālo uzņēmumu, partnerību, partiju u.c.

•

Valsts ieņēmumu dienests

•

Maziem un vidējiem uzņēmumiem Latvijā u.c.
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4. Finansiālais atbalsts
Latvijā parasti ir četri avoti, kas finansiāli atbalsta jaunos uzņēmējus, kuri vēlas uzsākt savu
biznesu. Viņš vai viņa var (i) ņemt aizņēmumu bankā; (ii) izmantot paša/s uzkrātos līdzekļus; (iii)
aizņemties līdzekļus no draugiem vai radiem; vai (iv) saņemt pamatkapitāla finansējumu no
biznesa partnera, riska kapitālista, biznesa eņģeļa, utt. Protams, ir arī iespējams, ka uzņēmējs
izmanto daļu no visiem minētajiem finanšu avotiem.

4.1 Valsts sektors
Formālās biznesa iestādes Latvijā nav sliktākas, salīdzinot ar pārejas ekonomikas valstīm un pat
attīstītajām valstīm. Latvijā ir salīdzinoši viegli nodibināt uzņēmumu, uzņēmuma ienākuma
nodoklis ir viens no zemākajiem pasaulē, darba tirgus ir elastīgs un, šķiet, ka nav būtisku
problēmu ar līgumu izpildi. Tomēr piekļuve kredītam, “aplokšņu algas” un administratīvās
pārmērības (birokrātija), kas saistītas ar īpašuma reģistrāciju, šķiet, kavē uzņēmumu attīstību.
Plaša informācija pieejama dažādās valsts iestāžu tīmekļa vietnēs (Ekonomikas ministrija, Valsts
ieņēmumu dienests, Uzņēmumu reģistrs, Latvijas Attīstības aģentūra), sadaļās par
uzņēmējdarbību un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (informācija par to, kā reģistrēt
uzņēmumu, uzsākt biznesu, informācija par pieejamajām atbalsta programmām, utt.).
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību
Latvijā, veicinot ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu un palielinot Latvijas konkurētspēju
pašmāju un starptautiskos tirgos. Pēc Latvijas pievienošanās ES, aģentūrai bija nepieciešams
apgūt jaunas darba metodes un rīkus, ieskaitot efektīvu ES finanšu resursu izmantošanu. Šodien
LIAA piedāvā saskaņotu risinājumu arī aizjūras partneriem, kas meklē sadarbības iespējas vai
vietas uzņēmumiem Latvijā. Aģentūra pārvalda arī valsts atbalsta programmas uzņēmējiem,
kuras līdzfinansē Eiropas Savienības fondi.

LIAA ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un

Eiropas Savienības atbalstu realizē Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programmu, kuras
mērķis ir informēt un iedrošināt pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu uzsākt uzņēmējdarbību,
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celt uzņēmējdarbības prestižu sabiedrības acīs. Šīs programmas ietvaros tiek piedāvāti dažādi
semināri, apmācību cikli, jaunrades dienas un konkursi kā, piemēram, biznesa ideju konkurss
„IDEJU KAUSS”, kas dod iespēju ikvienam pilngadīgam Latvijas iedzīvotājam īstenot savu biznesa
ideju un iegūt biznesa sākšanai nepieciešamās prasmes, pieredzi, kontaktus un finansējumu.
Lai veicinātu mazo un vidējo komersantu veidošanos un attīstību Latvijā, LIAA īsteno
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu projekta “Biznesa inkubatoru attīstība Latvijā”.
Projekta mērķis ir veicināt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu veidošanos un
attīstību Latvijas reģionos, nodrošinot tos ar komercdarbībai nepieciešamo vidi un
konsultatīvajiem pakalpojumiem. Biznesa inkubators – tā ir organizācija, kas veicina jaunu un
sekmīgu uzņēmumu rašanos, nodrošinot tiem nepieciešamo atbalstu – telpas, biznesa atbalsta
pakalpojumus (juridiskās konsultācijas, grāmatvedības pakalpojumus, dažādu ekspertu
konsultācijas par mārketinga aktivitātēm, biznesa attīstību un tml.).Biznesa inkubatori aktīvi
darbojas ne tikai Rīgas reģionā, bet arī Kurzemē, Zemgalē, Latgalē un Vidzemē.

4.2 Banku sektors
No banku viedokļa ieguvumi no maziem uzņēmumiem var atsvērt izmaksas. Saskaņā ar
Hipotēku bankas (iepriekš Latvijas Hipotēku un zemes banka) pārstāvja pausto viedokli, bankas
nav īpaši ieinteresētas izsniegt kredītus ļoti maziem vai maziem uzņēmumiem, jo šiem
uzņēmumiem parasti nepieciešamas mazas aizdevumu summas.
Latvijas valdība ir izstrādājusi atbalsta plānu, kura mērķis ir mazo un vidēju uzņēmumu (MVU)
finanšu līdzekļu uzlabošana. MVU attīstības kreditēšanas programma ir dibināta 1999. gadā, un
Hipotēku banka strādā tās ietvaros, nodrošinot kredītus mazo un vidējo uzņēmumu attīstībā, un
palīdz tiem uzņēmējiem, kuriem ir perspektīvas veiksmīgai attīstībai, bet kuri nevar saņemt
kredītu no komercbankām finansiālā nodrošinājuma un kredītvēstures dēļ.
Dažreiz pie neizdošanās vainojami paši uzņēmēji. Daudzi pieprasījumi aizdevumiem netiek
izskatīti neatbilstoša biznesa plāna un kredītvēstures dēļ. Biznesa plānu zemā kvalitāte tiek
skaidrota ar to, ka vairums uzņēmēju nav ieguvuši izglītību uzņēmējdarbībā un sabiedrisko
biznesa konsultāciju pakalpojumu klāsts ir ļoti ierobežots. Tādēļ, lai sagatavotu augstas
ENTRETRAIN. 2011-1-ES1-LEO05-35851

8

kvalitātes biznesa plānu, uzņēmēji parasti izmanto privāto konsultantu pakalpojumus, tādējādi
paaugstinot uzņēmuma izveides izmaksas.

4.3 Riska kapitālisti un biznesa eņģeļi
Uzņēmējiem ir arī iespēja lietot netradicionālus finanšu instrumentus – riska kapitālistus un
biznesa eņģeļus – kā uzņēmuma finanšu avotus.
Ir vispārzināms fakts, ka biznesa izveidei un attīstībai ir nepieciešama nauda - investīcijas, kas
vēlāk, biznesa veiksmes gadījumā, nes peļņu vai neveiksmes gadījumā - tiek zaudētas uz
neatgriešanos. Tāpat ir vispārzināms fakts, ka gadījumos, kad bankai uzņēmēju ieceres šķiet
pārāk riskantas, tā aizdevumu atsaka. Šajos gadījumos uzņēmumu attīstības iespējas tad balstās
uz iespējām piesaistīt riska kapitālistu interesi. Riska kapitāla fondi ir komercsabiedrības, kas
iegulda pieejamos naudas līdzekļus jaunu uzņēmumu vai projektu finansēšanai. Svarīgākais riska
kapitāla fondu ieguldījuma mērķis ir jaunā uzņēmuma straujākas izaugsmes un attīstības
veicināšana, kā arī peļņas gūšana. Tāpēc lielākoties par riska investīciju objektiem tiek izraudzīti
uzņēmumi ar augstu straujas izaugsmes potenciālu.
Viens no aktīvākajiem riska kapitālfondiem Latvijā ir BaltCap, kas ir vadošais riska kapitāla
investors Baltijas valstīs un koncentrējas uz vidēja izmēra uzņēmumu finansēšanu to esošo
akcionāru izpirkšanai, kā arī investīcijām uzņēmuma attīstībai. Savukārt, lai veicinātu riska
kapitāla nozares attīstību Latvijā, seši lielākie uzņēmumi, ieskaitot „Baltcap Management
Latvia”, kas darbojas riska kapitāla nozarē - "EKO Investors", "Hanseatic Capital Latvia", "NCH
Advisors INC.", "Norvēģijas - Latvijas uzņēmējdarbības attīstības fonds" un "Small Enterprise
Assistance Funds", kā arī "Latvijas Attīstības aģentūra" nodibinājušas sabiedrisko organizāciju
"Latvijas riska kapitāla asociācija" (LVCA).
Asociācijas dibinātāji ir fondu vadības kompānijas, kuru pārvaldē ir dažāda lieluma un darbības
profila investīciju fondi. Šobrīd asociācija apvieno 16 organizācijas - lielāko daļu riska kapitāla
nozares dalībnieku Latvijā.
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Kas attiecas uz biznesa eņģeļiem, tie ir cilvēki ar kapitālu, kuri vēlas to ieguldīt un gūt atdevi, kā
arī ir gatavi uzņemties lielāku risku. Biznesa eņģeļi vēlas daļēju partnerību uzņēmumā kā
akcionāri vai valdes locekļi, kas ļauj iesaistīties lēmumu pieņemšanā un biznesa attīstībā. Viņi
neaizdod naudu kā klasiski investori, bet kļūst par uzņēmuma līdzīpašniekiem. Taču biznesa
eņģeļi nav kontrolpaketes turētāji (parasti iegūst līdz 50% akciju) un tieši neiesaistās uzņēmuma
pārvaldē. Vidējais investīciju apjoms parasti svārstās no 10 tūkstošiem līdz 200 tūkstošiem latu.
Savukārt vidējais termiņš, kādā investori sagaida ieguldīto līdzekļu atgūšanu ar peļņu ir 2-5 gadi.
Biznesa eņģeļi sniedz pievienoto vērtību kontaktu, padomu, zināšanu un pieredzes formā, jo ir
personīgi ieinteresēti idejas izaugsmē un attīstībā. Viņi dod padomus, bet neuzspiež tos. Pašlaik
ir ļoti maz avotu, kas apstiprina šī finanšu instrumenta darbību Latvijā. Biznesa eņģeļi ir, bet
neformāli. Pārlūkojot dažādus inovatīvus un perspektīvus projektus, aptuveni puse no tiem jau
ir Latvijas biznesa eņģeļu finansēti. Taču biznesa eņģeļu darbība Latvijas mērogā ne vienmēr ir
veiksmīga un trūkst ideju, kur viņi varētu ieguldīt līdzekļus, vai arī trūkst informācija, kā šos
biznesa eņģeļus uzmeklēt. Vairāk informācijas par šo finanšu instrumentu un kā to piesaistīt var
gūt, apmeklējot Latvijas Privāto Investoru Asociācijas mājas lapu www.biznesaengeli.lv un
sazinoties ar biedrību Connect Latvija www.connectlatvia.lv.

4.4 Citi sektori
Lielisks pašvaldības un privātā sektora partnerības piemērs ir Grantu programma “Atspēriens”,
kas ir Rīgas domes un Swedbank kopīgi rīkotā programma, kas izveidota ar mērķi veicināt
iedzīvotāju aktivitāti uzņēmējdarbībā un atbalstīt jauno uzņēmēju biznesa ideju realizāciju.
Konkursa ietvaros iespējams saņemt finansiālu atbalstu līdz pat 6000 latu apmērā sākotnējo
biznesa izmaksu segšanai. Grantu programma uzsākta 2009. gadā, un patlaban piecu konkursu
ietvaros atbalstīti jau 56 uzņēmumi, piešķirot tiem finansējumu Ls 251 000 apmērā.

Lai atrastu jaunos, daudzsološos dizaina un modes industrijas uzņēmējus un nozares līderus,
Britu padome Latvijā sākot ar 2011. gadu izsludina starptautisko konkursu modes un dizaina
nozares uzņēmējiem "International Young Design Entrepreneur (IYDE) award 2011" jeb „Jauno
radošo uzņēmēju balva dizainā”. Šī konkursa atklāšana tika apvienota ar Latvijas Investīciju un
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attīstības aģentūru, lai veicinātu un radītu ilgtspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmējdarbību
dizaina jomā.
Populārs atbalsta un informācijas veids ir padomnieki – personas un organizācijas. Ģimene un
draugi, kā izrādās, ir viens no populārākajiem padomdevējiem gan topošajiem uzņēmējiem, gan
uzņēmumu īpašniekiem. Salīdzinoši tādu speciālistu kā pētnieku, investoru, banku, juristu,
grāmatvežu un valsts konsultāciju aģentūru pakalpojumi tiek izmantoti samērā reti.
1.

tabula Populārākie uzņēmēju padomnieki Latvijā 2008. gadā

Avots: GEM individuālie dati, 2008. gads

Kā redzams tabulā nr.1, topošie uzņēmēji ir atvērti plašākam informācijas lokam, nekā
uzņēmumu īpašnieki. Topošie uzņēmēji labprātāk izmanto padomniekus, kas ir ārpus ģimenes
loka. Iespējams, ka viņi meklē ārējo atbalstu, jo uzsākšanas stadijā ir nepieciešams liels
informācijas daudzums.
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5. Izglītība
2008. gada ziņojumā par Latvijas tautsaimniecības attīstību, ko iesniedzis Uzņēmējdarbības
Globālais Monitorings(GEM), minēta informācija, ka izglītība uzņēmējdarbībā ir samērā plaši
izplatīta: 28% pieaugušo ir izgājuši sava veida apmācību vai ieguvuši attiecīgo izglītību, lai varētu
uzsākt savu biznesu. Nedaudz mazāk kā 20% iedzīvotāju pēc vidusskolas piedalījās apmācībās
vai ieguva izglītību par to, kā uzsākt savu biznesu. Tiek ietvertas dažādu veidu apmācības un
izglītība: formālā izglītība, neformālā izglītība un pašmācība. Aptuveni 15% pieaugušo Latvijā
pamatskolā vai vidusskolā ir ieguvuši nelielas priekšzināšanas par to, kā uzsākt savu biznesu.
Lielākā daļa šo cilvēku ir diezgan jauni, jo padomju laikos šāda veida izglītība nebija pieejama.
2. attēls: Iesaistīšanās uzņēmējdarbībā un uzņēmēju iemaņu līmenis pa vecuma grupām 2008.
gadā

Avots: Uzņēmējdarbības Globālais Monitorings, 2008 (GEM)

Kā redzams nākamajā diagrammā, izglītības un apmācību nodrošināšana biznesa uzsākšanas
fāzē Latvijā ir diezgan labi attīstīta, īpaši tas attiecas uz jauno paaudzi un sievietēm.
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3.attēls: Latvijas iedzīvotāju iesaistīšanas uzņēmējdarbībā un uzņēmēju iemaņu līmenis pēc dzimumiem, 2008. gads

Avots: Uzņēmējdarbības Globālais Monitorings, 2008 (GEM)

Tomēr nav skaidrs, vai izglītība uzņēmējdarbības uzsākšanas fāzē patiesībā veicina
nepieciešamās prasmes un motivē cilvēkus uzsākt savu biznesu. Piemēram, lielākā daļa vecāko
cilvēku nav ieguvuši izglītību biznesa jomā, bet tiem ir samērā liela priekšroka uzņēmējdarbībā,
viņi pozitīvi vērtē savas prasmes uzņēmējdarbības uzsākšanai un diezgan bieži tiem tiek
piedāvātas labas biznesa iespējas. Tomēr neskatoties uz to, ka sievietēm Latvijā daudz biežāk
nekā vīriešiem ir izglītība uzņēmējdarbībā, daudz mazāka daļa sieviešu uzskata, ka ir apveltītas
ar nepieciešamajām zināšanām, lai uzsāktu biznesu.
Uzņēmējdarbības izglītības efektivitātei Latvijā turpmāk jāpievērš lielāka uzmanība.

5.1 Pašmācība
2008. gada ziņojumā par Latvijas tautsaimniecības attīstību minēts, ka visbiežāk sastopamais
izglītības veids uzņēmējdarbības uzsākšanai Uzņēmējdarbības Globālā Monitoringa (GEM)
valstīs ir pašmācība. Tā sevī ietver grāmatu un specializēto materiālu lasīšanu, strādāšanu citu
cilvēku uzņēmumos un to vērošanu. Latvijā šis izglītības veids ir otrais populārākais. Aptuveni
13% pieaugušo (un 65% cilvēku, kuri ieguvuši biznesa izglītību pēc vidusskolas) ir iemācījušies,
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kā patstāvīgi uzsākt savu biznesu. Tomēr pašmācību kā vienīgo mācību metodi reti bija minējuši
respondenti. Pašmācību parasti apvieno ar cita veida formālo vai neformālo izglītību. Tie
respondenti, kuri bija minējuši pašmācību, biežāk (nekā citi cilvēki ar izglītību uzņēmējdarbībā)
ieguvuši izglītību, ko sniedz darba devēji vai valsts aģentūras. Šie cilvēki arī biežāk apgūst
zināšanas un prasmes izmantojot internetu.

5.2 Formālā izglītība
Latvijā formālā izglītība ir visizplatītākais izglītošanās veids, iespējams, tādejādi atspoguļojot
lielo augstākās izglītības proporciju valstī.
Kursi un tēmas uzņēmējdarbības jomā ir neatņemama Latvijas pamatskolu un vidusskolu
mācību programmu sastāvdaļa. Kursi “Ievads ekonomikā” 8. klasē un “Biznesa ekonomikas
pamati” 10. un 12. klasē ir galvenie kursi šajā jomā un vairāk kā puse absolventu (61.4%) izvēlas
kārtot

šos

eksāmenus

beidzot

vidusskolu.

Universitātēs

tiek

piedāvātas

vairākas

akadēmiskās/profesionālās studiju programmas ekonomikas un uzņēmējdarbības grāda
iegūšanai.
Papildus formālajai izglītībai pastāv arī citas iniciatīvas, kuru mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību
jaunu cilvēku vidū, kas sevī ietver biznesa plānu konkursus, kā arī konkursus pamatskolu un
vidusskolu skolēniem, kurus organizē Junior Achievement Latvija.

5.3 Neformālā izglītība
Kamēr formālā izglītība parasti ir nodrošināta ar formālās izglītības iestādēm un ir hierarhisks un
strukturizēts ceļš pēc sertifikāta, neformālā izglītība ir organizēts izglītības process, kas eksistē
cieši līdzās galvenajām izglītības un apmācību sistēmām un nav tradicionāls ceļš pēc sertifikāta.
Neformālā izglītība ir visas organizētās apmācību nodarbības ārpus formālās izglītības sistēmas,
kas ir organizētas kā kursi, konferences, lekcijas, semināri vai darba grupas. Tās mērķis ir apgūt
vai uzlabot prasmes, zināšanas un kompetences, gan saistībā ar darbu, gan sabiedriskiem un
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personīgiem mērķiem. Cilvēki piedalās pēc brīvprātības principa, un tā rezultātā šīs personas
aktīvi iesaistās mācību procesā.
Galvenais neformālās bezmaksas izglītības nodrošinātājs uzņēmējdarbības jomā Latvijā ir
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), kā arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA),
kas realizē „Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programmu” un dažādas neformālās
aktivitātes kā seminārus u.c. Protams, ir daudz dažādu biedrību, nodibinājumu, jauniešu centru
un organizāciju, kas realizē neformālo izglītību arī uzņēmējdarbības sfērā.
Profesionālos kursus Latvijā piedāvā daudzi privāto pakalpojumu sniedzēji. Šie kursi piedāvā
biznesa, mārketinga, uzņēmējdarbības vadības un citus studiju kursus. Tie diemžēl nepiedāvā
specializētas apmācības, kas paredzētas cilvēkiem, kuriem jau ir savs uzņēmums. Visi studiju
kursi paredzēti visu vecumu grupu interesentiem.

1.

tabula: Indivīdu proporcija ar izglītību uzņēmējdarbībā pēc iegūtās izglītības veida 2008. Gadā
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6. Fakti un skaitļi
Uzņēmumi
43% no Latvijā reģistrēto uzņēmumu ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), 30% zemnieku saimniecības, 19% - individuālie uzņēmumi. 2012. gada aprīļa sākumā Latvijā kopumā
bija reģistrēti 126 606 uzņēmumi, 39% jeb 48 796 no tiem bija aktīvi. Salīdzinājumā ar lielu daļu
Eiropas valstu Latvijā valstij joprojām pieder ievērojams skaits uzņēmumu, starp kuriem lielākie
ir nozīmīgu infrastruktūras pakalpojumu sniedzēji, piemēram,

enerģētikā, dzelzceļa

infrastruktūras uzturēšanā un dzelzceļa pārvadājumos, telekomunikācijās. Kopumā Latvijas
valstij pieder vairāk nekā 140 uzņēmumi.
4.attēls: Uzņēmumi Latvijā

Avots: balticexport.com, 2012 gada dati

2011. gadā jauno uzņēmumu īpatsvars palielinājies līdz 34%
Pagājušajā gadā Latvijā tika nodibināti 18 041 jauni uzņēmumi. Saskaņā ar Uzņēmumu reģistra
datiem un Lursoft datu apkopojumu (Lursoft – Latvijas informāciju tehnoloģiju kompānija), tas
ir par 34% vairāk nekā 2010. gadā, kad tika reģistrēti 13 421 jauni uzņēmumi. 2011. gadā
reģistrēto kompāniju skaits ir lielākais kopš 1994. gada jeb pēdējo desmit gadu laikā.

ENTRETRAIN. 2011-1-ES1-LEO05-35851

16

5.

attēls: Jaunās reģistrētās kompānijas kopskaitā pilsētās un laukos

Source: Lursoft 2012

Latvija globālajā labklājības indeksā (Prosperity Index 2011) bija 51.vietā pasaulē starp 110
valstīm, kas ir par četrām pozīcijām sliktāks rādītājs nekā gadu iepriekš. Labākie vērtējumi
Latvijai ir uzņēmējdarbības iespēju jomā, ieņemot 33. vietu.

7. Tīkli un sakari
Latvijas darba devēju konfederācija (LDDK) ir lielākā organizācija, kas pārstāv darba devēju
intereses. LDDK darbojas kā partneris veicot socio-ekonomiskas sarunas ar Saeimu, Latvijas
Republikas Ministru kabinetu un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību.
LDDK apvieno 42 filiāles, reģionālās asociācijas un federācijas, kurām ir tikpat nozīmīga loma
Latvijas ekonomikā kā uzņēmumiem, kuros ir vairāk kā 50 nodarbināto. LDDK locekļi kopumā
Latvijā nodarbina 35% darbinieku.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir brīvprātīga nevalstiska organizācija, kurā
apvienojušies Latvijas uzņēmumi dažādās nozarēs. Organizācijas mērķis ir radīt labvēlīgu vidi
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uzņēmējdarbībai,

pārstāvēt

Latvijas

uzņēmēju

ekonomiskās

intereses

un

piedāvāt

pakalpojumus uzņēmējdarbības veicināšanai.

8. Izaicinājumi
Šobrīd Latvijas uzņēmēji sastopas tikai ar dažiem izaicinājumiem tirgū. Tomēr valsts mazās
platības dēļ, ja uzņēmums apsver domu attīstīt uzņēmējdarbību tikai Latvijā, vietējo produktu
marķējums izmaksā dārgāk salīdzinājumā ar klientu bāzi. Daudzi uzņēmumi vērš uzmanību uz
Latviju kā daļu no plašā Eiropas Savienības tirgus. Tas ir tādēļ, ka tirgus ir pilns un dažreiz
piesātināts tik ļoti, ka ir grūti turēt komercnoslēpumu. Amerikas produktiem Latvijas tirgū
jāpārvar spēcīga konkurence. Vēsturisko tirdzniecības sakaru dēļ Skandināvijas un Vācijas
uzņēmumi Latvijas tirgum pieiet ar lielāku pārliecību. Valdības birokrātija un korupcija tiek
uzskatīti par ASV valdības galvenajiem tirdzniecības un investīciju kavēkļiem Latvijā. Daži
uzņēmumi pastāv attiecībā uz intelektuālo īpašumu, bet nesenās izmaiņas likumdošanā sola
sniegt intelektuālā īpašuma tiesībaizsardzībai papildus punktus problēmu risināšanai.
Pašlaik novērotā pretruna starp agrīnas uzņēmējdarbības stadijas līmeni un jau izveidoto
uzņēmumu īpašnieku līmeni rosina domāt, ka Latvijā tikko dibinātiem uzņēmumiem ir nelielas
izredzes “izdzīvot”. Lielākā daļa uzņēmējdarbības centienu ekonomiskās krīzes laikā varētu būt
pārejoši vai neveiksmīgi. Tomēr tiem uzņēmumiem, kas ir pārcietuši daudz grūtību, ir vieglāk
attīstīties nākotnē, jo konkurence ir mazāka un produktu izejvielas lētākas.

Latvija izvirzījusi ambiciozus mērķus: divu gadu laikā būt starp konkurētspējīgākajām valstīm
pasaulē ar labvēlīgu vidi biznesam un konkurētspējīgiem darbaspēka nodokļiem Baltijā.

Uzņēmējdarbības vides pasākumu plāna 2012. gadam mērķis ir „vienkārši un kvalitatīvi
pakalpojumi uzņēmējdarbībā: vairāk e-pakalpojumu”. Tajā 2012. gadam iekļauti 30 veicami
pasākumi, no kuriem nozīmīgākie ir uzņēmējdarbības uzsākšanas vienkāršošana, investoru
tiesību aizsardzība, e-pakalpojumu veicināšana, nodokļu nosacījumu atvieglošana u.c.
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2. Uzņēmējdarbība Lietuvā
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1. Ievads

Dažādās valstīs biznesa uzsākšanas iespējas atšķiras, atkarībā no katras valsts infrastruktūras,
uzņēmējdarbības vides un uzņēmējdarbības kultūras līmeņa katrā valstī. Pēdējos gados arvien
lielāka uzmanība tiek pievērsta uzņēmējdarbības kultūrai kā vienam no faktoriem, kas ietekmē
uzņēmējdarbību. Šis valsts ziņojums ir uzņēmējdarbības vides pārskats, iekļaujot atbalstu
uzņēmējdarbībai un finansējumu, kā arī uzņēmējdarbības prasmju attīstību vidusskolas,
profesionālās izglītības un augstākās izglītības līmenī Lietuvā.

2. Atzītas organizācijas savā jomā

Vadošās iestādes, kas ir atbildīgas par uzņēmējdarbības attīstību valstī, ir Lietuvas Ekonomikas
Ministrija, Izglītības Ministrija un Labklājības Ministrija. Papildus aktīvi darbojas arī citas
iestādes, kas veicina un palīdz attīstīt labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai Lietuvā. Tipiskas biznesa
asociācijas, kas strādā valsts un starptautiskā līmenī, ir:
-

Lietuvas Darba devēju konfederācija

-

Lietuvas tirdzniecības palātas un nozares asociācijas (ieskaitot piecas tirdzniecības
palātas, Rūpniecības un Amatniecības kameras Viļņā, Klaipēdā, Šauļos un Panevēža)

-

Lietuvas Darba devēju biznesa konfederācija

-

Lietuvas Darba devēju konfederācija

-

Viļņas Rūpniecības un biznesa asociācija

-

Kauņas reģiona mazo un vidējo uzņēmumu apvienība

-

un citas organizācijas.
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3. Finansiālais atbalsts

Jaunajiem uzņēmējiem Lietuvā ir diezgan plašas iespējas saņemt finansiālo atbalstu.
Pašlaik jaunie uzņēmēji Lietuvā var izmantot iespējas, ko piedāvā uzņēmējdarbības uzsākšanas
normatīvie dokumenti, Darba biržas sistēma, bankas, riska kapitāla fondi, ES finansiālais atbalsts
un citas finanšu iestādes.

3.1 Uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešamie normatīvie dokumenti

Uzņēmējdarbības uzsākšanas normatīvajos dokumentos iekļauti galvenie pakalpojumi
uzņēmējiem iesācējiem. Tie ir: konsultācijas, apmācības un virtuālie pakalpojumi birojā. Cilvēks
iegūst dokumentus ar organizācijas “Versli Lietuva” (uzņēmējdarbība Lietuvā) palīdzību un
dibina kompāniju 6 mēnešu laikā. Tad ar šo dokumentu, uzņēmums var vērsties pie
pakalpojuma sniedzēja. Dokumenti ir derīgi 12 mēnešus (1 gadu).

3.2 Dotācijas no Lietuvas Darba biržas

Lietuvas Darba birža mazajiem un vidējiem uzņēmējiem piedāvā 2 dotāciju shēmas. Pirmā
shēma ir subsidēt personāla izmaksas. Šo shēmu parasti pielieto, ja/kad uzņēmums algo cilvēku,
kas līdz šim bijis bezdarbnieks. Otrā shēma ir subsidēt uzņēmumus/radīt jaunas darba vietas
uzņēmumā.

3.3 Lietuvas Krājaizdevumu sabiedrība

Lietuvas

Krājaizdevumu

sabiedrības

konsorcijs

īsteno

finanšu

instrumentus

“Uzņēmējdarbības veicināšana”. Šis finanšu instruments apvieno gan aizdevumu, gan
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apmācību/konsultāciju pakalpojumus jaunajiem uzņēmējiem. Šo finanšu instrumentu var
izmantot personas, kuras vēlas sākt uzņēmējdarbību, mikrouzņēmumi vai mazie uzņēmumi, kā
arī individuālie komersanti un sociālie uzņēmumi.

3.4 Valsts atbalsts uzņēmējiem

Valsts atbalsts tiek sniegts fiziskām personām, kuras vēlas uzsākt dibināt savu uzņēmumu
– mazu vai vidēju. Valsts atbalsts tiek nodrošināts izmantojot ES struktūrfondus, valsts fondus
un pašvaldību līdzekļus. Valsts atbalstu organizē valsts iestāde “Uzņēmējdarbība Lietuvā”,
biznesa informācijas centru tīkls un biznesa asociācijas.
Šobrīd Lietuvas biznesa informācijas centru veido 16 biznesa centri un 5 biznesa
inkubatori. Valsts ir viens no šo organizāciju akcionāriem (ieinteresētajām pusēm). 2012. gadā
Lietuvas Ekonomikas Ministrija ieviesa uzraudzības (monitoringa sistēmu) biznesa informācijas
centru un biznesa inkubatoru novērtēšanai. Šī sistēma palīdz analizēt darbības jomu un sniegto
pakalpojumu kvalitāti, saskaņā ar kuru tiek veikti uzlabojumi uzņēmējdarbības attīstībā
atsevišķos Lietuvas reģionos, kā arī visā Lietuvas teritorijā.

3.5 ES struktūrfondu atbalsts

Laika periodā 2007. līdz 2013. gadam Lietuva piedāvā 5 shēmas biznesa attīstībai. Vairums
no tām ir paredzētas maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas pārstāv dažādus ekonomikas
nozares. Īpaša uzmanība jāvelta stratēģiski svarīgākajiem nozarēm Lietuvā. Finansiālais atbalsts
tiek nodrošināts uzņēmumiem, kuri vēlas ieviest dažādas inovācijas (jauni produkti,
tehnoloģijas, vadība u.c. inovācijas).
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3.6 Bankas un citi finanšu instrumenti
Nelielu kredītu piešķiršana

Nelielu kredītu piešķiršana (līdz 175 000 – 350 000 LTL): 111.6 miljoni LTL paredzēti
atsevišķiem pasākumiem, no kuriem bankas jau ir izsniegušas 882 aizdevumus 162 377 LTL
apmērā.

Atklātais kredītu fonds

Atklātais kredītu fonds (turpmāk tekstā OCF – Open Credit Fund) izsniedz aizdevumus
līdz 1.5 miljoniem + 25% no bankas līdzekļiem, bankām šī pasākuma ieviešanai jāiegulda vismaz
25% no saviem līdzekļiem.
Valsts garantijas, kas attiecas uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU)

129 miljoni LTL no ES struktūrfondiem ir piešķirti, lai segtu iespējamos maksājumus;
garantijas summa apgrozībā esošo MVU aizdevumiem ir palielinājusies no 50% līdz 80%.
Riska kapitāla instrumenti

Pirmoreiz valsts finansējums būs pieejams, lai veicinātu ieguldījumus uzņēmumu riska
kapitālā.

Daļēja procentu kompensācija

Valsts iestāde INVEGA pārvalda šo finansiālā atbalsta pasākumu - daļēju procentu
kompensāciju. Šo shēma ir piemērota MVU attīstībai.

Biznesa eņģeļi
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Biznesa eņģeļu fonds kopā ar biznesa eņģeļiem (privātajiem investoriem) iegulda
līdzekļus mazajos un vidējos uzņēmumos Lietuvā (1.38 miljoni (0.4 miljoni EUR) vienam
uzņēmumam). Investori dalās savās kompetencēs un pieredzē un palīdz uzņēmējiem uzlabot
savas vadības prasmes un to, kā veiksmīgi darboties ilgtermiņa perspektīvā. Plašāka informācija
par “Biznesa Eņģeļu fonda” darbību ir pieejama tīmekļa vietnē www.versloangelai.eu,
www.businessangels.lt

Zinātnes un tehnoloģiju parki

Zinātnes un tehnoloģiju parki tiek uzskatīti par tehnoloģijas pārneses atbalsta
funkcionālajiem mehānismiem augstākās izglītības iestāžu un rūpniecības vidū (un otrādi),
veicinot inovāciju līmeņa paaugstināšanos un apvienojot pētniecības un attīstības rezultātus.
Pateicoties plašajiem sakariem un partnerībai, zinātnes parkos tiek radītas jaunas darba vietas
un apmācīti jaunie uzņēmēji. Zinātnes parki ir sevi pierādījuši kā noderīgu finanšu instrumentu,
radot novatorisku orientētu biznesa kultūru, it īpaši, ja zinātnes parks atrodas augstākās
izglītības vai pētnieciskā institūta tuvumā.
Lietuvā pašlaik strādā pie plāna apvienot 5 augstākās izglītības iestādes un biznesa
centrus, tā saucamās zinātnes ielejas (“Saullēkta ielejas”). Zinātnes un tehnoloģijas parks
darbojas kā daudzveidīga infrastruktūra, kura veido reģionu potenciālu, kā arī ilgtspējīgas
pētniecības un inovāciju partnerību universitāšu, valsts iestāžu un privātā sektora vidū.
6 no 15 izcilības centriem un 5 no 17 izvirzītajām augstākā līmeņa zinātnieku grupām (pēc
Pētījumu Kvalitātes novērtēšanas centra prasībām) strādā Lietuvas Saullēkta ielejā. Turpinās
cieša sadarbība starp Lietuviešu zinātniekiem un vietējiem un ārvalstu uzņēmumiem, radot un
attīstot modernas tehnoloģijas un jaunus produktus, tādā veidā veicinot uzņēmējdarbību un
inovācijas dažādās darbības jomās (1. tabula).
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Izveidotās augstākās izglītības iestādes un nozares saite (“Saullēkta ieleja”) atšķiras ar
zinātnes attīstību un pētījumiem Baltijas valstīs (aptuveni 20 000 studentu, zinātnieku un
pētnieku), kuri pārstāv vienu no labākajām Viļņas universitātes fakultātēm un zinātniskajiem
institūtiem un Viļņas Gedimina tehniskās universitātes filiāles ir izveidotas citos reģionos, un
nākotnē tā tiks restrukturizēta.
Lai nodrošinātu izglītību uzņēmējdarbības jomā, Saulrieta ielejas vadība ir izveidojusi
uzņēmējdarbības attīstības programmas, kā arī ir izveidojusi partnerību starp biznesa
asociācijām, universitātēm un kvalificētiem partneriem no Apvienotās Karalistes (Kingstonas
universitāte, Londonā). Zinātnes un tehnoloģijas parka nākotnes plānos ietilpst izstrādāt plašāku
atbalsta struktūru, kas ļauj uzņēmējiem apvienot spēkus ar tiem valstiski finansētajiem
pētniecības pasākumiem, lai sāktu attīstīt hi-tech kopuzņēmumus. Nākotnē zinātnes un
tehnoloģiju parks cieši sadarbosies ar biznesa eņģeļiem, biznesa mentoriem (padomdevējiem)
un uzņēmējdarbības atbalsta nodrošinātājiem, kas sniedz finansiālu un konsultatīvu atbalstu
potenciālajiem uzņēmējiem.

4. Izglītība (uzņēmējdarbības izglītības veicināšana)

Uzņēmējdarbības izglītības pirmsākumi meklējami 1990. gadā, kad Lietuva atguva savu
neatkarību, un centrāli plānveida ekonomika veidojās brīvu tirgus ekonomiku.
4.1 Pamatskolas un vidusskolas izglītība

Viena no pirmajām organizācijām, kas uzsāka uzņēmējdarbības attīstību pamatskolās un
vidusskolās, kā arī profesionālajās skolās, bija Junior Achievement Lietuva. Junior Achievement ir
valsts iestāde, kas dibināta 1993. gadā. Iestādes mērķis ir izglītot Lietuvas jauniešus par brīvas
uzņēmējdarbības vērtību, izprast uzņēmējdarbību un ekonomiku un pilnveidot uzņēmējdarbības
un vadības iemaņas. Iestādes mērķi ir arī sadarboties ar vidusskolām un palīdzēt jauniešiem
saprast brīvās tirgus ekonomikas idejas.
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Junior Achievement Lietuva vada vairākas mācību programmas jaunajiem uzņēmējiem.
Vidusskolas programmas mērķis ir mācīt vidusskolēniem tirgus ekonomikas pamatprincipus. Šī
programma ir paredzēta jauniešiem no 16 līdz 18 gadiem.
Vidējās pakāpes programma ir akadēmisks kurss 8. līdz 10. klases skolēniem. Vidējās pakāpes
programmas mācību plānā ir ietverts teksts, ko ilustrē grafiki un diagrammas; kā papildinājums
mācību programmai ir uzdevumi, kas augstā līmenī veicina domāšanu.

4.2 Profesionālā izglītība

Valsts regulētie normatīvie akti par profesionālo izglītību nosaka, ka uzņēmējdarbība ir jāintegrē
visās mācību programmās, lai gan nepastāv vadlīnijas, kā to īstenot praksē. Rezultātā
profesionālo skolu mācību programmās nav iekļauta uzņēmējdarbība. Lielākajā daļā skolu
jauniešiem

māca

uzņēmējdarbības

pamatprasmes,

turpretī

skolēni,

kas

absolvējuši

profesionālas skolas, nav apguvuši specifiskas uzņēmējdarbības kompetences.

4.3 Universitātes līmenis

Uzņēmējdarbība kā studiju kurss nav ticis ietverts Lietuvas augstākās izglītības iestāžu
mācību programmā, tikai pēdējo desmit gadu laikā augstskolās ir iespējams apgūt pašus
uzņēmējdarbības pamatus. Tas atbilst citām tendencēm, it īpaši riska kapitāla nozares attīstībai,
lai finansētu novatoriskus, uz izaugsmi orientētus uzņēmumus.
Lietuvā izglītība uzņēmējdarbībā bieži tika uzskatīta par uzņēmuma personāla apmācību
programmām, kuras vairāk pievēršas funkcionālajām vadības iemaņām uzņēmējdarbībā, nekā
prasmēm veidot un attīstīt novatorisku uzņēmumu. Lai gan uzņēmējdarbība Lietuvā vēl
joprojām nav pieņemta kā akadēmiska disciplīna, daudzi uzņēmumi un tehnoloģiju skolas ir
izveidojušas nišu šajā jomā. Centieni uzņēmējdarbībā nav vienoti, un tos regulāri vada ārējās
personas, nevis pati izglītības sistēma. Tomēr tādas privātās iestādes kā ISM Vadības un
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Ekonomikas universitāte ir izveidojusi mācību programmu par to, kā attīstīt uzņēmējdarbības
domāšanu, tajā iekļaujot universitātes darbības pamatus un tās lomu sabiedrībā.
Pārsvarā uzņēmējdarbības izglītība Lietuvā tiek nodrošināta tikai specifiskiem mērķiem.
Vispārīga uzņēmējdarbības mācīšana augstākās izglītības līmenī ir samērā vāji attīstīta. Lai
gan ir vērojami daži veiksmīgi uzņēmējdarbības mācīšanas gadījumi, pat biznesa studijās bieži
trūkst studiju kursu par to, kā uzsākt savu biznesu un apgūt nepieciešamās prasmes.
Lietuvas augstākās izglītības “produktu portfolio” raksturo šādas kategorijas:
1. Bakalaura līmenis: galvenokārt piedāvā kā moduli biznesa programmām;
2. Pēcdiploma līmenis, kas iedalās trīs kategorijās:
•

Maģistra kursi: ļauj studentiem un praktikantiem strādāt efektīvi un augstā līmenī,

veidojot un vadot uzņēmumus;
•

Doktora programmas: piedāvā apgūt prasmes un kompetences, kas paredzētas

zinātniskiem pētījumiem uzņēmējdarbībā. Doktora studiju programmas Lietuvā pārsvarā
piedāvā Lietuvas privātās universitātes;
•

Profesionālie kursi uzņēmējdarbībā: to mērķis ir atbalstīt jaunos uzņēmējus un attīstīt

vadības prasmes. Profesionālie kursi ir parasti ir intensīvi.
4.4 Neformālā izglītība

Daudz darba ir ieguldīts uzņēmējdarbības neformālās izglītības sistēmas attīstībā Lietuvā.
Vēl joprojām vairums kursu, ieskaitot formālo izglītības sistēmu, tiek organizēti kā neformālās
apmācību sesijas, semināri utt. Tomēr nākotnes plānos ietilpst arvien vairāku uzņēmējdarbības
kursu pievienošana formālajai izglītības sistēmai, ieskaitot tālākizglītību.
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5. Fakti un skaitļi

Valsts iestādes, kas atbalsta uzņēmējdarbību, 2010. gadā organizēja vairāk nekā 320
pasākumus uzņēmējiem (aptuveni 14 tūkstoši dalībnieku), nodrošinot vairāk nekā astoņas
stundas biznesa konsultāciju un apmācību dienā (apmeklējuši vairāk nekā 5.8 tūkstoši cilvēku).
Biznesa informācijas centri un biznesa inkubatori ar sabiedrisko pakalpojumu palīdzību palīdzēja
uzsākt uzņēmējdarbību vairāk nekā 420 mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, tādā veidā radot
aptuveni 830 jaunas darba vietas. 2010. gadā biznesa inkubatoros tika uzņemti 44 jauni
uzņēmumi, tādā veidā radot vairāk nekā 240 jaunas darba vietas.

6. Partnerība, sadarbības tīkli

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Lietuvā strādā, lai palīdzētu gan jauniem, gan jau
izveidotiem uzņēmumiem. Galvenais atbalsta tīkla mērķis, ko finansē ES, ir atbalstīt
uzņēmējdarbību un inovācijas. Biznesa atbalsta tīkla misija ir kļūt par mediatoru sadarbībai ar
starptautiskiem uzņēmumiem, veikt inovāciju un tehnoloģiju pārnesei, piemērojot tā
pakalpojumus vietējām MVU vajadzībām, būt par informācijas sniedzēju ES kopējā tirgus
jautājumu ekspertiem, veidot sadarbību ar ES MVU un inovāciju politikas iniciatīvām. Atbalsta
tīkla konsorciju (organizāciju tīklu visā Lietuvā) veido 4 partneri:
-

Viļņas tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības palāta, (Viļņas CCIC),

-

Kauņas tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības palāta, (Kauņas CCIC),

-

Klaipēdas tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības palāta (Klaipēdas

-

Lietuvas inovāciju centrs (LIC).

CCIC),

ENTRETRAIN. 2011-1-ES1-LEO05-35851

30

Sieviešu uzņēmumu tīkls (http://www.verslomoterys.lt/index.php) strādā reģionālajā
tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības palātas vadībā. Eiropas Biznesa atbalsta tīkla darbību
Lietuvā uzsāka EUROCHAMBRES (Eiropas tirdzniecības un rūpniecības palātu asociācija). Eiropas
sieviešu biznesa atbalsta tīkls Lietuvā tika dibināts 2008. gadā. Tā mērķis ir atbalstīt sievietes
uzņēmējas.
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3. Uzņēmējdarbība Spānijā

ENTRETRAIN. 2011-1-ES1-LEO05-35851

33

Saturs
1.Uzņēmēja profils ........................................................................................................................ 35
2.Atzītas organizācijas savā jomā.................................................................................................. 36
3.Finansiālais atbalsts ................................................................................................................... 39
4.Izglītība ....................................................................................................................................... 41
4.1 Formālā izglītība ...................................................................................................................... 41
4.2 Neformālā izglītība .................................................................................................................. 41
5. Dati ............................................................................................................................................ 42
5.1. Spānijas iedzīvotāju viedoklis par uzņēmējdarbību ............................................................... 42
5.1. Darbinieku uzņēmējdarbība Spānijā ...................................................................................... 43
6. Sadarbības tīkli .......................................................................................................................... 44
7. Izaicinājumi ............................................................................................................................... 45
7. Bibliogrāfija ............................................................................................................................... 46

ENTRETRAIN. 2011-1-ES1-LEO05-35851

34

1. Uzņēmēja profils

Šajā sadaļā mēs aprakstām uzņēmēja profilu atkarībā no uzņēmējdarbības procesa
posma/viņa/viņas darba šobrīd: uzņēmējs (uzņēmums izveidots mazāk kā pirms 42 mēnešiem),
apvienotais/konsolidētais uzņēmējs (uzņēmums izveidots vairāk kā pirms 42 mēnešiem) un
potenciālais uzņēmējs.

Uzņēmējs
— 55% no uzņēmējiem ir vīrieši un 45% sievietes
— Vidējais vecums: 38.5 gadi. 49% uzņēmēju ir 25 līdz 45 gadus veci.
— Izglītības līmenis: 49% uzņēmēju ir ieguvuši augstāko izglītību.
— Tikai 7.5% uzņēmēju ir pieredzējuši Biznesa eņģeļi.

Apvienotais/konsolidētais uzņēmējs
— 69.5% no uzņēmējiem ir vīrieši, 30.5% sievietes.
— Vidējais vecums: 49 gadi. 64% uzņēmēju ir vecāki par 45 gadiem.
— Izglītības līmenis: ļoti labi līdzsvarots. 32% uzņēmēju ir ieguvuši augstāko izglītību, 35%
ieguvuši vidējo izglītību un 33% ieguvuši pamatizglītību.
— Tikai 7.4% uzņēmēju ir pieredzējuši Biznesa eņģeļi

Potenciālais uzņēmējs
— 62% no uzņēmēji ir vīrieši, 38% sievietes
— Vidējais vecums: 35 gadi. 51% uzņēmēju ir jaunāki par 35 gadiem.
— Izglītības līmenis: 46% uzņēmēju ir ieguvuši augstāko izglītību.
— Tikai 13.7% uzņēmēju ir pieredzējuši Biznesa eņģeļi
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Visos uzņēmējdarbības posmos, sieviešu līdzdalība ir zemāka nekā vīriešu. Faktiski, tikai 45% no
visiem uzņēmējiem ir sievietes.
Uzņēmējdarbības aktivitāte pa vecuma grupām

% no iniciatīvas
uzņēmējdarbības
stadijā

Uzņēmējs

Konsolidētais

Potenciālais
uzņēmējs

Uzņēmējdarbības posmi

2. Atzītas organizācijas savā jomā

Autonomās valdības būs atbildīgas par uzņēmējdarbības jautājumiem: Basku valdības
Rūpniecības, Inovāciju, Tirdzniecības un Tūrisma nodaļa ar dažādu pasākumu un programmu
palīdzību veicina uzņēmējdarbības attīstību. Basku valdības Biznesa Attīstības Aģentūra SPRI
(konkurētspējīga sabiedrība), kuras mērķis ir atbalstīt Basku biznesa tīklu, palielinot tā
konkurētspēju un vietu pasaules tirgū, atbild par pasākumu un programmu īstenošanu, dažreiz
slēdzot līgumus un veidojot sadarbību ar citām organizācijām.

SPRI īstenotie pasākumi ir:
•

Atbalsts produktu diversifikācijai un to klātbūtnei jaunos tirgos. Uzņēmējdarbības

centienu veicināšana, iekļaujot inovācijas un produktu izcelsmes internacionalizāciju.
SPRI izstrādā tādas programmas kā: Crear Empresa CEIS-Ekintzaile programma paredzēta
finansiālam atbalstam jauniem uzņēmējdarbības projektiem rūpniecības sektorā vai saistītajos
pakalpojumos, to konsultē CEI: Acelera programma, kura atbalsta jaunas novatoriskas
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kompānijas, kurām ir augsts potenciāls; Riska akadēmijas platformu palīdz potenciālajiem
uzņēmumam uzsākt īstenot novatoriskus projektus.

•

Kvalifikācija un atbalsts uzņēmējdarbībai un uzņēmējdarbības kultūras veicināšana.

Šajā sadaļā SPRI izstrādā programmas, kas izplata uzņēmējdarbības kultūras un biznesa
domāšanas idejas, lai panāktu pozitīvu attieksmi pret uzņēmējdarbību Basku sabiedrībā, ka arī
veicināt uzņēmējdarbības izstāžu attīstību.
Bez tam, iestāde sadarbojas ar:
-

TECNALIA Tehnoloģiju sabiedrība (www. www.teamacademy-euskadi.com) māca vadītājus,
cilvēkus, kuriem ir kopīgs redzējums un stratēģijas attīstīt komandas uzņēmumus, veidojot
sadarbības tīklus.

•

Biznesa eņģeļu kustības veicināšana

SPRI izstrādā atbalsta programmu, kas veicina biznesa eņģeļu kustības veidošanu un attīstības
tīklus Basku zemes autonomajā kopienā.

•

Rīki pašnodarbināto un mikrouzņēmumu atbalstam

Ir noslēgti līgumi ar:
-

Alavas Tirdzniecības un rūpniecības palātu (www.camaradealava.com); Gipuzkoas
Tirdzniecības

palātu

(www.camaragipuzkoa.com)

un

Bilbao

Tirdzniecības

palātu

(www.camarabilbao.com), lai īstenotu “Business Window”. Ar šīs iekārtas palīdzību
uzņēmuma darbos tiek ietaupīts laiks, jo tas darbojas kā starpnieks starp uzņēmējdarbības
veicinātāju un iesaistītajām iestādēm.

SPRI īsteno veiksmīgu programmu ģimenes uzņēmumos, lai risinātu problēmas, kas rodas
paaudžu maiņas dēļ laika gaitā.

•

SPRI atbalsta konsolidēto kompāniju vietējos uzņēmējdarbības projektos
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SPRI izstrādā “Intraemprende” programma, lai atbalstītu uzņēmumus un īstenotu ideju
ģenerēšanas metodes, kas rada jaunus novatoriskus uzņēmējdarbības projektus.

Citas atzītas organizācijas uzņēmējdarbības jomā

Bez Basku zemes valdības, ir arī citas valsts pārvaldes iestādes, kas izstrādā programmas un
stratēģijas, kas veicina uzņēmējdarbību gan ar dotāciju, gan valsts finansējuma palīdzību, vai arī
ar pasākumu palīdzību, kas veicina labvēlīgas uzņēmējdarbības vides attīstību, piemēram,
uzņēmējdarbībai labvēlīgu nodokļu pasākumu un likumu izveidi.

Spānijas Tirdzniecības, rūpniecības un navigācijas palātai ir nozīmīga loma Basku zemes un visas
valsts līmenī.
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3. Finansiālais atbalsts

Valsts programmas izmantojot neatmaksājamos pabalstus
Valsts piedāvā plašu valsts programmu klāstu, atbalsta jaunu uzņēmuma dibināšanu. Daudzas
no šīm programmām ir noformētas kā neatmaksājamie pabalsti. Pabalstu apjoms ir aprēķināts
saskaņā ar iepriekš noteikto ieguldījumu daļu procentos, lai dibinātu jaunu uzņēmumu.

Šīs programmas tendence ir atteikties no tradicionālajām vai novecojušām ekonomikas
nozarēm, piešķirot līdzekļus projektiem, kas apvieno inovācijas jebkurā no uzņēmuma darbības
jomām (ražošanas, tirdzniecības, procesu, utt.), par prioritāti izvirzot tādu uzņēmumu projektu
attīstību, kuru galvenā darbības joma ir tehnoloģijas.

Programmas līdzekļi nāk no autonomās pārvaldes un provinču valdībām, gan no centrālās
valdības un lielāko pilsētu domēm.

Valsts finansējums
Valsts pārvalde ir izstrādājusi dažādus rīkus, kas finansējumu padara pieejamu jauniem
uzņēmējdarbības projektiem labākos uzņēmējdarbības apstākļos.

Privātu finanšu organizāciju finansējums
Visbiežāk izmantotais finanšu instruments, ko izmanto uzņēmējdarbības uzsākšanai vai
ieguldījumiem uzņēmuma nākotnē, ir aizņēmums no privātas finanšu organizācijas. Lai gan šie
aizdevumi dažreiz var būt īstermiņā, tomēr visbiežāk ir panākta vienošanās par ilgāku
aizdevuma atmaksas laiku no 5 līdz 7 gadiem, izņemot īpašuma investīcijas, kuru atdošanas
termiņi ir ilgāki.
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Savstarpējo garantiju uzņēmumi (MGC – Mutual Guarantee Companies)
Spānijā ir uzņēmumi, kuru mērķis ir stiprināt garantijas partnervalstu uzņēmumu kredītiem. Šie
uzņēmumi darbojas kā starpnieki starp uzņēmumiem un aizdevumu sistēmām. Visbiežāk
izmantotie starpniecības rīki ir garantijas, gan finanšu un tehniskās, gan noguldījumu garantijas.

Sākuma kapitāls
Sākuma kapitāla un riska kapitāla uzņēmumi ir uzņēmumi, kas parasti piedalās valsts un finanšu
pārvaldē, kā arī citu organizāciju un uzņēmumu darbībā, kuri balstās uz piedalīšanos citas
sabiedrības sociālajā kapitālā, kuram nepieciešami resursi uzņēmējdarbības uzsākšanai un
finansēšanai. Šī līdzdalība parasti ir īslaicīga, lai gan dažreiz mēdz būt arī ilgtermiņā.

Biznesa eņģeļi
Ar šo jēdzienu apzīmē privātos investorus, kuri iegulda savus līdzekļus, lai veicinātu perspektīvu
biznesa projektu attīstību to sākumposmā. Šie investori parasti ir daļa no tīkla, kas vada un
koordinē ienākumus, kā arī pārbauda projektus, kuros tiks ieguldīti līdzekļi.
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4. Izglītība (uzņēmējdarbības izglītības veicināšana)

4.1 Formālā izglītība

Spānijas Izglītības Ministrija (Karaliskais dekrēts 1146/2011, 29. jūlijs,) ceturtajā līmenī ieviesa
obligāto vidējo izglītību (15 gadu vecumā), kuras mācību programmā ir iekļauts priekšmets
“Profesionālā virzība un uzņēmējdarbības iniciatīva” kā izvēles kurss vidusskolēniem. Šī mācību
priekšmeta mērķis ir attīstīt skolēnos iniciatīvas spējas, lēmumu pieņemšanas prasmes, radošu
domāšanu, darbu grupās un darba plānošanu.

Basku zemes izglītības kompetences atbilst Banku zemes autonomās kopienas kompetencēm.
Par izglītības jautājumiem ir atbildīga Izglītības nodaļa. Šīs nodaļas vietnieks ir profesionālās
izglītības un mūžizglītības programmas koordinators, kas ir atbildīgs par uzņēmēja iniciatīvu
(Thnika dekrēts 39/2005, 1. maijs), un Basku zemes profesionālās izglītības un mūžizglītības
informācijas centru.

No citām autonomām valdībām jāuzsver uzņēmējdarbības iniciatīvas, ko izstrādājuši:
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 Neformālā izglītība

Atšķirībā no formālās izglītības, Spānijā ir plašs uzņēmējdarbības apmācību piedāvājums, ko
sniedz gan valsts, gan privātās organizācijas.

Tirdzniecības palātas, Baskas zemes Biznesa Inovāciju centri, Mācību centri un universitātes
nākotnē

piedāvās

apmācības,
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5. Dati

Saskaņā ar Uzņēmējdarbības Globālā Monitoringa 2011. gada Spānijas ziņojumu, ir pieejami
šādi dati:
Spānijas iedzīvotājus raksturo augstie bezdarba rādītāji. Uzņēmējdarbības procentuālais
rādītājs, kas saistīts ar iedzīvotāju vajadzībām, salīdzinot ar 2010. gadu, ir pieaudzis par 36.3%.
2011. gadā uzņēmējdarbības 23.7% iniciatīvu veidoja bezdarba situācijas, turpretī 2010. gadā šis
procents bija tikai 14.2%.

Sievietes, kā arī jaunieši un cilvēki virs 50 gadiem Spānijā arvien vairāk piedalās
uzņēmējdarbības procesos.

2011. gadā Kopējais uzņēmējdarbības apjoms (TEA – Total Entrepreneurial Activity) bija 5.8% un
3.3% no kopējā procenta veido jaunie uzņēmumi, salīdzinot ar 2.5% no konsolidācijas darbībām.
Šie dati rāda to, ka 2011. gada jūlijā uz 100 iedzīvotājiem vecuma grupā no 18 līdz 64 gadiem
bija 5.8 uzņēmējdarbības iniciatīvas. Vairāk nekā pusi visu iniciatīvu ir veidojusi viena persona:
70.7% uzņēmējdarbības aktivitāšu ir izveidotas bez darbiniekiem, turpretī 25% biznesa iniciatīvu
ir veidojis 1 līdz 5 darbinieki, 3.3% veidojuši 6 līdz 19 darbinieku un 1% - 20 vai vairāk darbinieki.

5.1. Spānijas iedzīvotāju viedoklis par uzņēmējdarbību

Bez šaubām, Spānijas iedzīvotāji ir novērtējuši uzņēmējdarbības nozīmi pašreizējās ekonomiskās
situācijās uzlabošanā, taču valstī uzņēmējdarbības ieceres netiek atbalstītas. Tādēļ nedaudz
vairāk kā puse iedzīvotāju vecuma grupā no 18 līdz 64 gadiem uzskata, ka viņiem nepiemīt
prasmes, kas vajadzīgas uzņēmējdarbības uzsākšanai, 65.2% iedzīvotāju uzskata, ka savas
kompānijas dibināšana ir laba profesionāla izvēle.
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5.2. Darbinieku uzņēmējdarbība Spānijā

2011. gadā pirmoreiz tika vērtēti darbinieku uzņēmējdarbības rādītāji Spānijā un citās Globālā
Uzņēmējdarbības Monitoringa valstīs. Uzskata, ka darbinieks nodarbojas ar uzņēmējdarbību, ja
viņš/viņa deklarē, ka ir iesaistījies/-usies jauna produkta izstrādē vai pakalpojuma sniegšanā,
diversifikācijā, darba procesa uzlabošanā vai jebkurā citā projektā, kas sniedz kādu labumu
(valstiskā vai privātā līmenī) organizācijā, kurā viņš/viņa strādā. Pētījuma rezultāti rāda, ka
Spānijā vietējās uzņēmējdarbības rādītāji ir nedaudz zemāki nekā neatkarīgās uzņēmējdarbības
likme (TEA). Šī likme veido 5.4% no visiem iedzīvotājiem. No otras puses, rādītāji, kas attēlo
darbinieku skaitu, kas vada uzņēmējdarbības iniciatīvas kādā no iepriekš minētajiem veidiem
sasniedz tikai 2.5% iedzīvotāju vecuma grupā no 18 līdz 64 gadiem.
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Efektīva iekšējā uzņēmējdarbība ES valstu iedzīvotāju vidū, kuras veicina inovācijas.
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6. Sadarbības tīkli

Uzņēmējdarbības sadarbības tīkli Spānijā ir organizācijas un/vai dažādi uzņēmumi, kurus vieno
mērķis veicināt jaunu uzņēmumu veidošanos un teritoriālu apvienošanos.

Tālāk attēlotas uzņēmējdarbības sadarbības tīkla izcilākās darbības jomas:

Valsts līmenī: Ventanillas Únicas Empresariales uzņēmējdarbības tīkls (viens uzņēmums),
Spānijas tirdzniecības, rūpniecības un navigācijas palāta, Spānijas Biznesa eņģeļu asociācija,
Iniciatori.

Basku zemes līmenī: Eusko Ganberak (Basku zemes tirdzniecības, rūpniecības un navigācijas
palāta), Basku zemes “Business Window”, Centros de Empresas e Innovación (CEIs) (Uzņēmumu
un inovāciju centri) sadarbības tīkls Basku zemē.

Álavas provinces līmenī: Club Nuevas Empresas (jauno uzņēmēju klubs)
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7. Izaicinājumi

Uzņēmējdarbības vidē jāsaskaras ar šādas problēmām:
- Grūtības piekļūt finansējumam, banku aizdevumiem, pabalstiem...
- Trūkumi nodokļu iekasēšanas politikā un jauno uzņēmēju paaudžu veicināšanā, kā arī
pasākumi situācijas uzlabošanai
- Ekonomiskā, finansiālā un tirgus situācija, kas radusies ekonomiskās krīzes apstākļos var
aizkavēt dažādu projektu uzsākšanu, galvenokārt, to, kuriem īstenošanā nepieciešamas lielas
naudas summas un kurus finansē ārējie avoti.
- Sociālie un kultūras standarti. Sociālās vērtības Basku autonomajā zemē pietiekami neveicina
riska kapitālu, inovācijas, radošo un iniciatīvo domāšanu, tādēļ līdz progresam, atzītai
uzņēmējdarbībai un tolerantai attieksmei pret neveiksmēm vēl garš ceļš ir ejams.

Pašlaik tiek ieguldīts darbs, lai uzņēmējdarbības domāšanas veidu un uzņēmumu attīstības
iespējas iekļautu visos izglītības un apmācību posmos sākot ar bērnu līdz pat pieaugušo
apmācībām. Neskatoties uz to, šajā nozarē vēl joprojām ir daudz darāmā.
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4. Uzņēmējdarbība Apvienotajā Karalistē
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1. Uzņēmēja profils

Vispārīgs Apvienotās Karalistes uzņēmēja pārskats sniegts šī ziņojuma pirmajā sadaļā.
Vecums
Vairuma uzņēmēju vidējais vecums ir 40 gadi, turpretī pašnodarbināto vidējais vecums ir 30
gadi, kas ir zemāks vecums nekā uzņēmumu vadītājiem.
Procentuāli mazo uzņēmumu īpašniekus un to līdzīpašniekus var iedalīt šādās kategorijās:
•

9% uzņēmēju ir jaunāki par 35 gadiem

•

25% uzņēmēju pārstāv vecuma grupu no 35 līdz 44 gadiem

•

32% pārstāv vecuma grupu no 45 līdz 54 gadiem

•

27% ir no 55 līdz 64 gadiem

•

7% uzņēmēju ir vecāki par 65 gadiem

Dzimums
Apvienotajā Karalistē vēl joprojām ir liela atšķirības starp vīriešu un sieviešu uzņēmējdarbību,
tikai 17% no mazajiem un vidējiem uzņēmumiem vada vai vadības komandu galvenokārt veido
sievietes.
Izglītība un karjeras vēsture
Uzņēmēju īpatsvars, kuri ir ieguvuši augstāko izglītību uzņēmējdarbībā, ir 21.8%. Tomēr 11%,
ievērojamam mazākumam, uzņēmēju vispār nav izglītības vai kvalifikācijas.
Gandrīz 75% uzņēmēju uzskata, ka pirms sava uzņēmēja dibināšanas tiem nav bijusi iepriekšējā
darba pieredze attiecīgajā jomā, lai gan puse uzņēmēju ir strādājuši nozarē, kurā ir izveidojuši
savu uzņēmumu.
Etniskā piederība
Saskaņā ar Apvienotās Karalistes Globālā Uzņēmējdarbības Monitoringa 2004. gada datiem,
uzņēmēji, kas pārstāv lielākās etnisko minoritāšu grupas, ir daudz uzņēmīgāki nekā viņu
„baltādainie” kolēģi. Neskatoties uz augsto uzņēmējdarbības īpatsvaru, patiesībā daudzi etnisko
minoritāšu vadītāji savus uzņēmumus izveidojuši Apvienotās Karalistes trūcīgākajos reģionos.
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Uzņēmumu atrašanās vieta
Gandrīz trešdaļa no visiem Apvienotās Karalistes uzņēmumiem atrodas Londonā un
Lielbritānijas Dienvidaustrumos; katrs no šiem reģioniem var lepoties ar vairāk nekā 700 000
uzņēmumu. Mazos uzņēmumus Londonā pārsvarā vada mazākumtautību etniskās minoritātes,
salīdzinot ar kopējo īpatsvaru 22%, tie ir 8%.

Jaunie uzņēmumi Koventrijā un Vorvikšīrā
Šī tabula attēlo jaundibināto uzņēmumu skaitu, ko palāta aptiprinājusi pēdējo trīs gadu laikā.
Tabulā attēlots arī uzņēmēju dzimumu īpatsvars.

Gads

Kopējais jauno

Vīrieši

Sievietes

uzņēmumu skaits

2008 – 2009

201

144

57

2009 – 2010

293

185

108

2010 – 2011

183

99

84

(7 mēnešu
projekts)

Avots: CWCC Uzņēmējdarbības uzsākšanas komanda

2.

Atzītas organizācijas savā jomā

Apvienotajā Karalistē ir daudz organizāciju, kuras piedāvā bezmaksas atbalstu un konsultācijas
potenciālajiem uzņēmējiem.
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“Business Link”
www.businesslink.gov.uk
“Business Link” ir valdības vadīta tīmekļa vietne, kas piedāvā padomus un sniedz atbalstu
jaunajiem uzņēmējiem Apvienotajā Karalistē. Jaunajiem uzņēmējiem ir brīva piekļuve vairāk
nekā 200 video un mācību materiāliem, informācijai par algām un nodokļiem, padomiem
pārdošanā un mārketingā, kā arī padomiem, kā noformēt un nosaukt savu kompāniju.

«Jobcentre Plus, New Enterprise Allowance»
www.jobseekers.direct.gov.uk

Lai risinātu augsto bezdarba līmeni un veicinātu uzņēmējdarbību, “Jobcentres” visā valstī
piedāvā bezmaksas seminārus uzņēmējdarbībā un darbaudzināšanu bezdarbniekiem viens pret
vienu.

„European Regional Development Funding” – “Eiropas Reģionālās attīstības fonds”
www.communities.gov.uk/.../regenerationfunding/
Kopš 2000. gada Anglija ir saņēmusi vairāk nekā £ 5 miljardus finansējuma, papildus £ 3.2
miljoni tiek ieguldīti vietējos projektos no 2007. līdz 2013. gadam. Šīs programmas ir izstrādātas,
lai apmierinātu pašreizējās vajadzības, veicinot un atvieglojot uzņēmējdarbības vidi un mazo un
vidējo uzņēmumu izaugsmi.

3.

Finansiālais atbalsts

ERDF (Eiropas Reģionālās attīstības fonds)
Izmantojot dažādu starpnieku organizāciju (Koventrijas un Varvikšīras Tirdzniecības palātas)
palīdzību, patstāvīgi 40% finansējuma ir pieejami klientiem, kuri atbilst īpašiem kritērijiem.
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Šie kritēriji attiecas uz precēm, kas iegādātas, lai saņemtu zemi uzņēmumam, bet ir pieejamas
tikai klientiem kā pēdējais variants, t.i. citas finanšu iestādes tiem ir atteikušas.

«Princes Trust» (Kredīts «Princes»)
www.princestrust.co.uk
«Prince’s Trust Enterprise” programma atbalsta jauniešus bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 30
gadiem un palīdz noteikt, kuras biznesa idejas ir dzīvotspējīgas un vai tiem ir tiesības būt
pašnodarbinātiem. Ievērojot vietējo finanšu ierobežojumu, daži klienti vēlas piekļūt zemu
procentu aizdevumiem dotāciju veidā un bezmaksas konsultācijām.

Biznesa Eņģeļi
Biznesa eņģeļi ir privātpersonas, kas investē paši vai kā daļa no sindikāta uzņēmumos ar augstu
izaugsmes potenciālu. Turklāt biznesa eņģeļi bieži vien veido savas prasmes, pieredzi un
kontaktus, kas ir pieejami uzņēmumam.

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

Bankas Apvienotajā Karalistē piedāvā īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumus, izmantojot kredītus
un pārsnieguma kredītus, kā arī citus finanšu pakalpojumus. Kredīti ir pieejami piesakoties
jebkurā lielajā bankā. Kredītu termiņi un aizdevuma cena atšķiras banku vidū un atspoguļo risku
un bankas izmaksas izsniedzot finansējumu. Lielākām naudas summām cenas un aizdevuma
nosacījumi var būt runājami.
Kredīta pieprasījuma iesniedzējiem nepieciešamas labs biznesa plāns, kas dažām bankām
palīdzēs izvērtēt kandidātus. “HSBC”, “Lloyds”, “Royal Bank of Scotland” (Skotijas Karaliskā
banka) un “Halifax” ir labi Apvienotās Karalistes banku paraugi, kas piedāvā labus pakalpojumus
jaunajiem uzņēmējiem.
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«Enterprise Finance Guarantee» (Uzņēmumu finanšu garantija)
www.bis.gov.uk/policies/enterprise-and-business-support/access-to-finance/enterprisefinance-guarantee/

Tā kā pasaules ekonomikas ir sabrukušas jau pirms trīs gadiem, daudziem mazajiem Apvienotās
Karalistes uzņēmumiem ir grūti iegūt vajadzīgo finansējumu – pat, ja valdība ir ieviesusi ļoti
daudz iniciatīvu, lai veicinātu bankas aizdot jaunajiem uzņēmējiem.

Viena no ievērojamākajām iniciatīvām ir bijusi Uzņēmumu finanšu garantija - Enterprise Finance
Guarantee.

“Community Development Finance Institutions” (Kopienas attīstības finanšu institūcijas)
www.cdfa.org.uk

Lielbritānijā Kopienas attīstības finanšu institūcijas (Community Development Finance
Institutions - CDFI’s) sniedz finansiālu atbalstu un kapitālu uzņēmumiem un privātpersonām,
kurām nav vai ir atteikta cita veida finanšu palīdzība.

Institūcijas vērš uzmanību uz jomām un tirgiem, kas atrodas neizdevīgā stāvoklī, tai skaitā
brīvprātīgo un sabiedrisko sektoru organizācijām. Institūcijas mērķis ir sniegt gan finansiālu, gan
sociālu atbalstu, radot to arvien pieejamāku jaunajiem uzņēmējiem.

4. Uzņēmējdarbības izglītības veicināšana

4.1 Formālā izglītība
BIS – “The Department for Business Innovation and Skills” (Biznesa inovāciju un prasmju
nodaļa)
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www.bis.gov.uk
Šīs nodaļas mērķis ir iemācīt jauniešus būt uzņēmīgākiem – ne tikai palīdzēt tiem domāt par
ieguvumiem no sava biznesa, bet arī atzīt uzņēmēja domāšanas priekšrocības. Šīm prasmēm ir
pozitīva ietekme uz turpmāko jauniešu dzīvi, pat jau jaunietis strādā pie cita uzņēmēja.
Ieguldot līdzekļus uzņēmējdarbības izglītībā, skolēniem ir iespēja attīstīt uzņēmējam
nepieciešamās prasmes – domāt radoši un inovatīvi, vadīt un uzņemties riskus, prasmi strādāt
komandā un prasmi risināt problēmas, kā arī pieņemt “es varu” attieksmi visas izglītības
programmas laikā.
Mācību laikā pildot uzdevumus attiecīgajā darba vietas vidē skolēni noskaidro arī to, kā un
kāpēc strādā uzņēmumi, pieejamo informāciju par darbinieku darba praksi un uzņēmējdarbības
vidi.
90% Apvienotās Karalistes vidusskolu tagad piedāvā uzņēmējdarbības izglītību visiem skolēniem
4. galvenajā posmā (Key Stage 4), daudzas skolas piedāvā izglītību arī 3. galvenajā posmā (Key
Stage 3). Dažas vidusskolas sadarbojas ar pamatskolām un augstskolām, lai dalītos pieredzē,
izmantojot jaunu uzņēmējdarbības mācību partnerību.
Universitātes un citas augstākās izglītības iestādes
Universitāšu Uzņēmējdarbības tīkli – Uzņēmējdarbības absolventu nacionālā padome
(“University Enterprise Networks - National Council for Graduate Entrepreneurship”)
www.ncee.org.uk

Padomi finansiāli atbalsta Biznesa inovāciju un prasmju nodaļa. Uzņēmējdarbības absolventu
nacionālā padome sadarbojas ar Reģionālās attīstības aģentūrām, lai izstrādātu vairākus
Universitātes Uzņēmējdarbības tīklus. Universitātes Uzņēmējdarbības tīkls ir trīspusējas
sadarbības partnerība starp rūpniecības, sabiedriskā sektora un universitāšu sektora nozarēm,
lai sniegtu būtisku ieguldījumu ilgtermiņā un radītu Lielbritānijas ekonomiku konkurētspējīgu.

Universitātes Uzņēmējdarbības tīkli palīdz universitātēm sniegt studentiem praktisku
uzņēmējdarbības pieredzi no visas pasaules, lai attīstītu savu uzņēmēja domāšanu, prasmes un
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kompetences. Šādā veidā universitātes vairāk piesaistīs darba devējus, un universitāšu
absolventi iegūs vairāk prasmju, ko pieprasa darba devēji; absolventi arī tiks iedrošināti izveidot
savu uzņēmējdarbību.
Universitāšu Uzņēmējdarbības tīkls ietver sadarbību starp vienu vai vairākām privātā sektora
organizācijām un universitātēm attiecīgajā reģionā. Katrs Universitāšu Uzņēmējdarbības tīkls
var pievērsties konkrētajai nozarei vai attiekties uz vienu vai vairākiem reģioniem.
Šobrīd finansējumu ir saņēmuši četri Universitāšu Uzņēmējdarbības tīkli:
•

Dienvidaustrumu Anglijas attīstības aģentūra – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un
matemātikas nozare

•

Ziemeļrietumu reģionālās attīstības aģentūra – uzlabotā ražošanas nozare

•

Attīstītie rietumu reģioni – inovācijas tīkls

•

Dienvidrietumu reģionālās attīstības aģentūra – radošais sektors

4.2 Neformālā izglītība
Valsts uzņēmējdarbības izglītības centrs (NCEE - National Centre for Entrepreneurship in
Education)
www.ncee.org.uk
Valsts uzņēmējdarbības izglītības centra padome tika dibināta 2004. gadā. 2005. gadā tika
uzsākts darbs pie vairākām programmām un projektiem, kas palīdz attīstīt uzņēmējdarbību
augstākajā izglītībā. Lai pārliecinātos par šo programmu efektivitāti, jāveic objektīvs centra
vērtējums, kas parasti notiek EKOS, vadošā neatkarīgā Apvienotās Karalistes konsultāciju centra,
kas specializējas ekonomikā un sociālajā attīstībā, vadībā.
Valsts uzņēmējdarbības izglītības centrs turpina radīt ietekmi uz katru augstākās izglītības līmeni
sākot ar ilgtermiņa attiecībām starp uzņēmumiem un universitātēm, līdz pat uzņēmējdarbības
institūciju līderu atbalstam un veidot akadēmisko vidi personālam un studentiem, kā arī ar
filmas “Make it Happen” palīdzību atbalstīt studentus un absolventus uzsākt savu
uzņēmējdarbības ceļojumu.
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Galvenā ietekme: katru £1 iegulda programmās un projektos = £11 peļņa no ieguldījumiem
Apvienotās Karalistes ekonomikai.
Apvienotās Karalistes ekonomikas NCGE programmas EKOS novērtētā kopējā bruto pievienotā
vērtība (Gross Value Added) ir £68.3 miljoni. Pastāv arī ievērojama sociālā un kultūras ietekme
visā augstākās izglītības nozarē.

5. Fakti un skaitļi

Saskaņā ar Mazo uzņēmumu dienesta (SBS – Small Busness Service) datiem, 13% Apvienotās
Karalistes iedzīvotāju ir iesaistījušies uzņēmējdarbībā, lai gan 11% britu apsver iespēju uzsākt
individuālo uzņēmējdarbību.
Ļoti liela daļa britu - 93% apbrīno uzņēmējus; 64% britu saviem draugiem un radiem ieteiks
dibināt savu biznesu.
Gandrīz deviņi no desmit Apvienotās Karalistes iedzīvotājiem uzskata, ka uzņēmējiem, kuriem
pirmoreiz nav izdevies nodibināt savu uzņēmumu, ir jādod otra iespēja.
Citi šī plašā pētījuma iegūtie dati ietver arī faktu, ka britu vīrieši divreiz vairāk nodarbojas ar
uzņēmējdarbību nekā britu sievietes, neskatoties uz dažādām valdības iniciatīvām, kas palīdz
sievietēm uzsākt savu biznesu.
Etnisko minoritāšu grupas Lielbritānijā biežāk uzsāk savu biznesu, bet uzņēmējdarbības rādītāji
tumšādaino iedzīvotāju vidū ir salīdzinoši zemi.
Reģionāli, Apvienotajā Karalistē pastāv ziemeļu-dienvidu sadalījums ar Londonu; dienvidu
iedzīvotāji vairāk un biežāk uzsāk savu uzņēmējdarbību.
Šis pētījums ir vēl viens pierādījums, ka uzņēmējdarbība Lielbritānijā ir skarba cīņa par
izdzīvošanu, jo arvien vairāk iedzīvotāju vēlas uzsākt savu biznesu.
Ekonomikas atveseļošanās un plaši izplatītā neapmierinātība ar darbinieku darba apstākļiem ir
mudinājusi jaunos uzņēmējus uzsākt darbu pirms gada sākuma.
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Jaunieši Lielbritānijā īpaši vēlas nodarboties ar individuālo komercdarbību; daudz jauniešu vēlas
brīvību un jaunus, interesantus izaicinājumus.
Tomēr dažas sabiedrības grupas Lielbritānijā, tādās kā sievietes un etniskās minoritātes,
joprojām nav pietiekami pārstāvētas jauno uzņēmēju vidū.

Iedzīvotāju īpatsvars, vecuma grupā no 18 līdz 64 gadiem, kuri pašlaik ir uzņēmumu īpašnieki,
t.i. iedzīvotāji, kuriem pieder vai kuri vada savu uzņēmumu, kas ir maksājis algas, darba
samaksu vai citus maksājumus ilgāk par 42 mēnešiem:

Valsts

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Beļģija

3

2.2

2.2

4

5.6

2.1

1.4

2.6

2.5

2.7

Horvātija

-

2.2

2.5

2.1

3.7

4.1

4.2

4.8

4.8

2.9

Dānija

4.2

5.5

5.7

5.1

4.4

5.3

6

3.3

4.7

5.6

Francija

1.6

1.3

1.6

1.5

2.3

1.3

1.7

2.8

3.2

2.4

Vācija

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

Spānija

4.7

8.4

4

7.8

7.7

5.4

6.4

9.1

6.4

7.7

Šveice

-

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

Apvienotā
Karaliste

Informācijas atļauja no www.gemconsortium.org.uk

Sievietes uzņēmējas
Sieviešu īpatsvars, kas uzsākušas savu biznesu, ir sasniedzis rekordu – kopš 2000. gada tas ir
pieaudzis par 28%.
Pētījums, ko veicis Bārklijs, parāda, ka uzņēmumu skaits, ko vada sievietes, ir pieaudzis no
117 000 2000. gadā līdz 150 000 2004. gadā.
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Turklāt astoņi no desmit britiem uzskata, ka tagad sievietēm ir vieglāk uzsākt savu biznesu nekā
tas bija iepriekš.
Pētījums rāda arī to, ka 60% britu sieviešu, kuras uzsāk savu uzņēmējdarbību, strādā
mazumtirdzniecības vai izklaides nozarē. Sevišķi, nozare, kurā ir visstraujākā izaugsme, ir
veselības aprūpes nozares, kuras īpatsvars ir palielinājies par 180% četru gadu laikā.

Sieviešu īpatsvars vecuma grupā no 18 līdz 64 gadiem, kas ir topošās uzņēmējas vai jauno
uzņēmumu īpašnieces-pārvaldnieces.
Valsts

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Beļģija

2.1

1.5

2

2

2.4

1

2

1.7

2.5

3.3

Horvātija

-

1.8

1.4

1.7

2.6

4.9

5.1

4.5

2.8

3.9

Francija

2.1

2.1

1.6

3.8

3.3

2.5

2.2

3.3

2

4.8

Vācija

3.7

3.4

3.3

2.6

3.8

2.6

-

3.4

3.7

2.9

Grieķija

-

-

4

2.9

3.4

4.7

3.5

7.7

6

4.1

Itālija

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

Spānija

3.3

2.6

4

2.9

4.2

5.7

5.5

6

3.9

3.2

Zviedrija

2.4

2.5

2.1

2.2

3

2.4

2.5

-

-

3.5

Šveice

-

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

Apvienotā
Karaliste

Informācijas atļauja no www.gemconsortium.org.uk

6. Sadarbības tīkli
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Lielbritānijai ir paveicies ar plašu organizāciju tīklu, kas pārstāv uzņēmēju un darba devēju
intereses. Divas visizplatītākās organizācijas ir Tirdzniecības kameras un Mazo uzņēmumu
konfederācija.
Britu Tirdzniecības kamera
www.britishchambers.org.uk
Tirdzniecības kamera ir personu apvienība, kas nodarbojas ar komerciju, tirdzniecību un
rūpniecību, lai aizstāvētu savas intereses un sekmētu kopējos cēloņus. Tirgotāji, ražotāji,
baņķieri un citi tirdzniecības pārstāvji apvienojas, lai veidotu kameras tādu jautājumu
risināšanai, kas skar katras nozares pārstāvjus.

Tirdzniecības kameras galvenais mērķis ir aizsargāt uzņēmēju intereses. Dažādu nozaru kameras
rūpējas par šo nozaru uzņēmēju interesēm, kā arī cenšas veicināt tirdzniecību, amatniecību un
rūpniecību. Tirdzniecības kameras pārstāvji apkopo visa veida informāciju par vispārējiem
tirdzniecības noteikumiem dažādās jomās, reģionos un valstīs.

Mazo uzņēmēju konfederācija
www.fsb.org.uk
Mazo uzņēmēju konfederācija ir Lielbritānijas lielākā apvienība, kas veicina un aizsargā
pašnodarbināto un mazo uzņēmumu īpašnieku intereses. Konfederācija izveidota 1974. gadā,
šobrīd tai ir 200 000 dalībnieku no 33 reģioniem, kas pārstāv 194 filiāles.

Mazo uzņēmumu un uzņēmējdarbības institūts (ISBE - The Institute for Small Business and
Entrepreneurship)
www.isbe.org.uk
Mazo uzņēmumu un uzņēmējdarbības institūts ir sadarbības tīkls privātpersonām un
organizācijām, kas iesaistīti mazo uzņēmumu nozarē, kā arī uzņēmējdarbībās izpētē, politikā,
izglītībā, atbalsta un konsultāciju sniegšanā.
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Institūta locekļi ir tās vērtīgākais resurss, kas piedāvā plašas zināšanu un pētniecības rezerves.
Ar dažādu pasākumu palīdzību institūts cenšas izplatīt šos pētījumus, lai politiķiem un
uzņēmumu atbalsta organizācijām būtu iespējams informēt par pārmaiņām un dalīties ar šiem
resursiem ar akadēmiķiem, pētniekiem un pedagogiem.

7. Izacinājumi

Lielbritānijā jaunu uzņēmumu izveide, vadīšana un attīstība reti ir bijusi sarežģītāka nekā tagad.
Neskatoties uz dažādajām iniciatīvām, kas minētas šajā ziņojumā un kuru mērķis ir atbalstīt
uzņēmējus (gan valsts, gan privātajā sektorā), vispārējais priekšstats ir tāds, ka nepieciešamā
palīdzība jāizpauž daudz praktiskākā veidā, vai nu ar valdības palīdzību jāuzlabo un jāpiesaista
vairāk resursu uzņēmējiem, vai arī bankām jābūt pretimnākošākām un jāatvieglo uzņēmējiem
uzņēmējdarbības uzsākšanas process.
8. Izmantotie avoti

BIS

www.bis.gov.uk

British Chambers of Commerce

www.britishchambers.org

Business Link

www.businesslink.gov.uk

Community Development Finance

www.cdfa.org.uk

Coventry and Warwickshire Chamber

www.cw-chamber.co.uk

Deloitte

www.deloitte.co.uk

European Regional Development Fund

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
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Lloyds Bank

www.lloydstsb.com

Nesta

www.nesta.org.uk

Princes Trust

www.princestrust.co.uk

Royal Bank of Scotland

www.rbs.co.uk

Startups

www.startups.co.uk

UKTI

www.ukti.gov
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