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PRATARMĖ / Preface 

 

Tradicija tapusi tarptautinė studentų mokslinė – praktinė konferencija „Ekonomika. Verslas. 

Vadyba - 2021“ kasmet sulaukia aktyvaus susidomėjimo akademinėje bendruomenėje. Kiekvienais 

metais į konferenciją kviečiami studentai iš skirtingų Lietuvos ir kitų šalių aukštųjų mokyklų. Tai rodo, 

kad tokia konferencija yra aktuali ir būtina siekiant pasidalinti naujausiomis įžvalgomis, 

pastebėjimais ir diskusijomis aktualiomis ekonominėmis, verslo ir vadybos temomis.   

Mokslinei – praktinei konferencijai buvo pateikta daugiau nei 70 mokslinių – praktinių 

studentų straipsnių, skirtų skaitmeninės ekonomikos klausimams nagrinėti, duomenų analizės 

metodų apžvalgai, verslininkystės galimybių, darbo rinkos aktualijoms, šiuolaikinių inovacijų, 

strategiškai svarbių - transporto ir finansų sektoriaus veiklos modeliavimui bei kitomis ekonominių 

aktualijų temomis. Kiekvienas pateiktas straipsnis ir pranešimas yra svarbūs savo kuriamąja ir 

išliekamąja verte plečiant ir tobulinant studentų – būsimų specialistų įgūdžius, žinias, bendrąsias ir 

profesines kompetencijas.   

Konferencijos metu buvo apžvelgta itin plati, šiuolaikiška, įvairi ir aktuali ekonomikos, 

inovacijų, verslo ir vadybos tematika. Dalyviai nagrinėjo vadybos ypatumus laivybos sektoriuje, 

gilinosi į darbo rinkos problemas ir ypatumus, analizavo pandemijos poveikį studentų mokymosi 

efektyvumui, analizuojant įmonei aktualų ekonominį ir vadybinį klausimą pasitelkė duomenų 

modeliavimo įrankius. Konferencijos dalyviai pranešimuose pateikė verslo plėtros, ryšių su klientais 

problemų sprendimo galimybes, darnios plėtros tendencijas, efektyvaus išteklių naudojimo 

perspektyvas, verslumo skatinimo, inovacijų projektavimo aktualijas. 

Džiugu, kad Ekonomikos fakulteto bendruomenė aktyviai prisideda prie Jaunosios kartos 

analitinių ir savarankiškų tyrinėjimų gebėjimų ugdymo, sudomina studentus besikeičiančios 

ekonomikos mokslui aktualių problemų sprendimais. O tai leidžia teigti, kad studentai, įsigilinę į 

ekonomikos problemą, gali išsakyti savo savarankišką požiūrį, nuomonę pateikdami savo siūlymus 

iškilusiai problemai spręsti.  

 

Mokslinio komiteto pirmininkas  

dr. Artūras Vitas 
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ORGANIZATIONAL ASPECTS OF CREATING AN ELECTRONIC SYSTEM FOR THE 

FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE SKILLS. 

Murtatha Abdulwahid.  

Scientific supervisor – assoc. prof., PhD, Aliaksei Dadykin.  

Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics 

________________________________________________________________________________ 

Introduction 

English dominates the world as the language of science, international communication, and the 

language of IT technologies. The need for widespread teaching of the English language continues 

unabated, and increases over time. The development of educational approaches for specific areas 

of knowledge is always associated with solving the problem of finding the most effective teaching 

methods. Those methods that work even within the framework of one area of knowledge turn out 

to be ineffective when moving from the transfer of information to the process formation of skills. 

Education systems, being one of the most conservative systems of society, do not keep pace with 

scientific and technological progress and social changes, do not have the capabilities and resources 

to solve the problems of quickly preparing a large number of adults for linguistic, social and 

industrial activities. In addition, the coronavirus epidemic that has befallen the whole world has 

exacerbated all social problems many times over. We live in a time when the main government 

structures are simply not doing well with the responsibilities entrusted to them: 

Health care systems are failing and medical staff is forced to show real heroism in order to 

save people; 

Education systems are unable to train people in professional and language skills in a fairly 

short time, as a result of which the migration crisis turns into a disaster, and this is becoming 

especially relevant now, during a pandemic. 

The transition to distance learning is a compulsory measure, but practiced now distance 

education cannot show decent results in any way, primarily due to the tendency to use the same 

approaches, both for classroom and distance learning. The main task today is the transition from 

distance to full-fledged electronic education. However, we all the more cannot use those traditional 

educational technologies that will not bring the desired effect, but will only undermine faith in new 

approaches. Therefore, it is necessary to develop such teaching methods that will most fully satisfy 

To develop such teaching methods that will most fully satisfy the educational needs that have 

arisen and will form the basis of electronic educational systems. 



10 

Finally, all efforts to design such a system and create a working prototype will be ineffective if 

scientists interested in implementing effective approaches to the formation of sustainable skills in 

mastering a foreign language cannot solve the problem of joining efforts in the development of the 

scientific, economic and financial potentials inherent in the programs of the joint Europe. 

The aim of the article – invitation to cooperation of interested persons and organizations in 

the framework of the next challenges of the new program of the European Union (EU) „Horizon 

Europe“. 

Objectives of the article:  

1. Analysis of trends in the level of foreign language proficiency in some regions of Europe. 

2. Improving the concept of creating an electronic system for the formation of foreign 

language skills. 

3. Preliminary assessment of the possibilities for joint development of an electronic system 

for the formation of foreign language skills. 

4. The relevance of the topic is determined by the need to create a new detailed technology 

for the formation of speech skills in the electronic learning management system (LMS) of a foreign 

language for adult students. A special role is assigned to solving the problems of the development 

of management science and innovation in Europe, the implementation of a new policy in the field 

of education and its digitalization, and the use of science-intensive technologies in business. 

 

1. Trends in changes in the levels of foreign language proficiency in some regions of Europe 

Most countries have their own or adapted teaching methods and language proficiency 

assessment mechanisms approved by ministries of education, as well as countless courses based on 

the most advanced methodology. However, only large international corporations can objectively 

assess the situation, one of the most authoritative is Education First (EF). 

Its regular current Education First English Proficiency Index (EF EPI) is published annually based 

on their own English proficiency tests conducted on their website for users around the world, and 

in collaboration with companies to assess their employees [1]. For convenience and clarity of 

presentation, the information is summarized for some historically formed regions of Europe 

(Table 1). 

Data for the EF EPI began to collect in 2007-2009, based on which the first report was released 

in 2011. EF publishes new reports every year and the tenth edition was released in 2020, displaying 

data within an updated rating system. Figure 1 shows the average ranking of some European 

countries by region. 
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The tests are based on adaptive testing, primarily of basic skills: reading and listening 

comprehension. Since they are held on the Internet and people who are more interested in 

mastering the language pass them, the results are somewhat overestimated, and countries with a 

weak Internet penetration drop out of the rating. Despite all this, the rating data allow us to 

determine the trends in the further development of the situation in the world, as well as to prolong 

and extrapolate them. In addition, EF EPI has a strong (> 70) correlation with TOEFL iBT and IELTS 

Academic Test. 

Table 1. EF EPI Rating. Europe regions 

Region Country 
2009 2012 2014 2017 2020 

Rating Score Rating Score Rating Score Rating Score Rating Score 

North 

Europe 

Finland 4 66.26 1 68.69 1 70.94 2 70.40 3 625 

Sweden 1 69.09 2 66.60 4 67.83 4 67.77 4 624 

Norway 5 61.25 8 62.63 5 65.32 5 65.83 5 631 

Baltic 

Lithuania - - - - 21 55.08 20 57.08 21 570 

Estonia - - - - - - - - 22 566 

Latvia - - 14 57.66 18 57.16 - - 24 555 

South 

Europe 

France 12 53.16 23 50.53 24 51.84 22 54.39 23 559 

Italy 16 49.05 22 50.97 22 54.02 23 54.19 25 547 

Spain 17 49.01 19 53.51 19 56.80 21 56.06 26 537 

Slavic 

republics 

Belarus - - - - - - - - 27 513 

Russia 18 45.79 21 51.08 25 51.59 24 52.19 28 512 

Ukraine - - 20 53.09 23 52.61 25 50.91 30 506 
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Figure 1. EF EPI rating 2010-2020. Europe regions  

According to EF, only Scandinavia and the Netherlands can say that the problem of mastering 

English as a second language has been solved. This success reflects decades of efforts by national 

ministries of education to promote multilingualism. School systems in these countries employ 

several key strategies, including an early focus on communication skills, daily learning of English 

both in and outside the classroom, and specialized language teaching in later years of study, 

whether in vocational school or university. 

The EU's robust data collection and information exchange network has helped disseminate 

best practices among member countries. 

In the Slavic countries of the former Soviet Union, this level barely reaches ten percent. English 

proficiency in Russia is not improving in any way. A survey conducted back in 2014 showed that 

70 % of adult Russians admitted that they did not know a single foreign language, and only 11 % 

said that they could speak a little English. In all Russian-speaking countries, the level of English 

proficiency remains consistently low. 

English language teaching in schools focuses on grammar and translation rather than practical 

communication skills, with most of the content being delivered in the native language. University 

graduates need a year or more of intensive preparatory English courses because their level of 

English is too low to move to a European country for higher income. 

Unfortunately, the situation is similar in those countries that have the peak of emigration 

waves. Of the four largest economies in the Eurozone, only Germany speaks good English. France, 
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Spain and Italy lag behind almost all other member states. The English proficiency gap is of particular 

concern, as both Italy and Spain suffer from high unemployment rates, especially among young 

people. 

And are subject to a constant influx of new migrants. Of these three countries, only France 

has made steady progress over the past three years. According to a recent government report, by 

the age of 15, only a quarter of French children are able to string together several sentences in 

„more or less correct” English. Last year, another round of education reform was announced. 

A special role is assigned to the Baltic countries, which have chosen instead of Russian English 

as the language of interethnic communication within the framework of a united Europe, which has 

led to quite obvious consequences. On the one hand, the population has decreased as the most 

motivated young people left for English-speaking countries in search of a decent income, on the 

other hand, the best methods of the Scandinavian countries were chosen for education in schools. 

This led to the fact that in a short period of time from the moment of leaving the USSR, the liberated 

republics in the EF rating turned out to be higher than those countries of Europe, where the 

predominant influence is exerted by long-outdated methods of studying foreign languages, such as 

the study of medieval Latin, and rigidly fixed by legislative regulations and curricula of educational 

systems.   

Fast and easy communication strengthens ties between Europeans, as does student exchange, 

travel and transnational work. Even when growing nationalism or negative political change in 

partner countries challenges EU projects, the opposing forces of European cohesion seem to be 

resilient. Corporate and publicly funded adult education programs are spread throughout Europe, 

but these foreign language courses are often too short and too low-intensity to be effective. 

European countries could further improve their English proficiency by introducing externally 

certified adult education and normalized quality assurance certification systems, but this is too slow. 

 

2. A systematic approach to creating a new type of learning management systems 

The ability to communicate in a foreign language is most quickly achieved through the 

progressive mastery of labor skills with the simultaneous development of the entire language 

system, which very accurately and in a timely manner implements the speech skills of the new 

language necessary for the student in his daily activities. This is the only way to quickly form thinking 

in a foreign language, in which the presentation of thoughts occurs in accordance with the norms 

of the new language system, acquired for its expression in everyday speech. In addition, the use of 

modern information and communication technologies (ICT) in conjunction with the use of effective 
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models for obtaining labor and language skills can significantly speed up the learning process and 

increase its success. Modern research is interdisciplinary in nature and is at the intersection of 

systems analysis, ICT, cognitive psychology, linguistics and activity theory. 

The authors propose technology development based on new learning ideas. The use of 

modern ICT, together with the use of effective models for obtaining language and professional skills, 

can significantly speed up training and increase its success. Providing such integration is possible 

through the joint use of system analysis tools and the Structural-Visual Method (SVM) used in the 

project [2, 3]. The purpose of the new technology is to display the implementation of SVM in a high-

tech educational environment to accelerate the acquisition of language by adults. The peculiarity of 

the proposed approach lies in the logical relationship of the entire system, the economy in terms of 

the time of mastering the material and the dynamics of the use of language structures. Obtaining 

results should be achieved due to the intensity of the student's efforts maintained at least at a 

critical level for a sufficiently long period of time (months), which plays a decisive role in foreign 

language classes. 

The conceptual solution is based on the use of systems analysis mechanisms and the 

unification of scientific concepts of representatives of the Soviet school and scientists of Western 

countries against the background of the technological leap in the second decade of the 21st century. 

The system allows you to manage the process of forming professional and language skills of adults 

and combines: 

Methodological principles substantiated in the works of Bandura and Halperin [4, 5]; 

Structural-Visual Method, which accelerates the acquisition of linguistic competencies; 

Using the achievements of the IT sphere as a tool to ensure the implementation of learning 

goals with continuous monitoring of the current state and obtaining a guaranteed learning result in 

a finite number of steps. 

The prototype being created is a distributed Management System for the Acquiring of 

professional and language skills by adults (e-AMS) (Figure 2). The main components of the system 

are: Interactive Speech Trainers with Visual Models (IST with VM), Content Management System 

(CMS), Speech Recognition and Modeling System (SRS), Continuous Evaluation System (CES) of 

language proficiency and Virtual Assistant (VA). 

E-AMS has the following properties: 

The unity of the main goal of achieving the learning outcome for all its elements; 

High stability of the entire system and the independent value of each element; 
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Correlation dependencies between the elements of the system that provide positive feedback 

in the process of forming professional and language skills; 

Continuous evaluation of the learner's level of competence, which ensures the formation of a 

logarithmic dependence of the learning curve and compensates for the prerequisites for the 

degradation of the learning curve towards the loss of expected competence; 

The ability to evaluate and compare the results of both similar educational systems and 

technologies, and their individual components; 

Cross-platform with respect to operating systems and programming languages and invariance 

with respect to the student's native language and the foreign language being studied. 

 

Figure 2. Generalized structure of e-AMS 

Interactive Speech Trainers are voice chatbots of a new generation, which, using artificial 

intelligence mechanisms, are configured for each student in the system, and Visual Models are in 

the form of augmented reality elements. This combination will ensure complete immersion in the 

process of skills formation and guarantees the maximum concentration of the trainee's attention. 

The Content Management System is designed to provide the formation of educational 

material based on the most frequent words and semantic structures from the Corpus of the English 

language, subsequently modified by the subject area of the acquired professional skill. The current 

frequency is automatically determined using the Google Ngram Viewer. 

During the operation of the Continuous Assessment System, a detailed statistical analysis of 

the results is carried out, dynamic learning curves of each adult learner are displayed, tables of 

coefficients are justified and indicators of the speed of formation of speech skills are refined, the 

levels of speaking are assessed from initial too spontaneous in accordance with the scale of the 
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Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) [6]. Not the curriculum, but the 

state of the level of proficiency in professional skills and, at the same time, the level of language 

proficiency at the current time will be decisive for further progress along the learning curve. 

Special methods of using the Virtual Assistant will allow organizing the process of training 

language skills in such a way that the activation of the translation mechanism could not occur 

physiologically. The system will feed material at such a speed that the exercise can only be 

completed without water way. 

Another option is also possible, which is used now, when the target speed of performing 

simple exercises is set such that it is almost impossible to perform them in a translated way in the 

allotted time. 

In addition, the Virtual Assistant should perform the function of a media aggregator that 

provides the ability to connect to various services and find professional content of interest (virtual 

classes, photos, audio, and video) according to various criteria with reference to the level of the 

current language proficiency of an adult student. 

E-AMS operates continuously on three levels: 

A programmer moderator who is one of the development team; 

A teacher who updates the content, processes general learning statistics at different levels 

and, in difficult cases, resolves the issue of the teacher's work through interactive platforms „face 

to face“ with the student; 

The most important level is the level of an adult student who consciously „transfers“ his own 

consciousness to the control circuit of the educational process. 

System c provides the formation of the speech zone of the acquired language in the mind of 

the learner due to a sharp increase in the effectiveness of exercises by transforming grammatical 

information from verbal into graphic form, 

This allows you to move from learning a language to improving it in the process of using it. 

Continuous assessment of the learner's level of competence leads to the formation of a logarithmic 

dependence of the learning curve and compensates for the prerequisites for its degradation 

towards the loss of expected competence, ensuring the emergence of a synergistic effect in the 

learning process. 

A conceptual solution to such a system was obtained [7]; its use will lead to the emergence of 

a synergistic effect in the learning process and, as a consequence, accelerated creation of a new 

language zone in the mind of the learner. The implementation of the system will provide a solution 

to the problem of rapid teaching of language and professional skills for the following categories of 
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adult learners: students and teachers in the implementation of scientific and cultural exchange, 

refugees and migrants, students with a hieroglyphic writing system. 

The resulting conceptual solution is based on the use of systems analysis mechanisms and the 

unification of scientific concepts of representatives of the Soviet school and scientists of Western 

countries against the background of the technological leap in the second decade of the 21st century. 

This approach opens up a new scientific direction in the construction of learning management 

systems. 

 

3. Preliminary assessment of opportunities for joint development of e-AMS 

E-AMS is a unique high-tech product. Its use will lead to a synergistic effect in the learning 

process and, as a result, to the accelerated creation of a new language zone in the minds of adult 

learners. The system provides a process of controlled formation of professional and speech skills, 

which allows you to move from learning a language to improving it in the process of using it. It is 

built on a modular basis so that each element of the system can be efficiently developed and used 

separately. 

At the same time, the effect of the joint use of all elements of the system and the integration 

of additional developments can significantly exceed the capabilities of existing analogues and help 

solve very important social problems. 

In the European Union, within the framework of the „Horizon 2020” program, a preliminary 

assessment of material and time resources was carried out to create such a system in combination 

with the necessary infrastructure for the implementation of the task of training professional 

personnel and language adaptation of refugees and migrants. Such expenses are approximately 5 

million euros, which must be mastered within 2 years, provided that the necessary work is carried 

out in parallel between 5-6 institutions or organizations. 

Under the current „Horizon Europe” program, the allocation of resources will undoubtedly be 

increased as the EU leadership does not seem to have a constructive understanding of how to 

transform the current migration crisis from a humanitarian disaster into a controlled migration 

process. Consistent the emergence of even individual components of e-AMS will contribute to 

improving the quality of the educational process in the field of mastering foreign languages and 

actively expanding international relations. 

The work is at an early stage and, to one degree or another; researchers from Ukraine, 

Lebanon, the USA, Japan, Iraq and Belarus are involved in the project. It should be emphasized that 

it does not contradict the existing system for assessing language competencies in Europe, but on 
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the contrary contributes to increasing its importance. I would like to note that the documents 

prepared by the Council of Europe on the basis of the recommendations of Cambridge and other 

educational structures of the united Europe, speak in detail about the multi-level levels of language 

proficiency, but they do not say anything about how to achieve this in the minds of adults. It seems 

that these organizations have little understanding of how to do this with regard to adult learners in 

a fairly short time frame and on a massive scale, especially in a pandemic.  

That is why the problem of refugees and migrants sometimes takes on the dimensions of a 

catastrophe in the developed countries of Europe and the United States of America. One of the main 

reasons why developed countries refuse to accept them is, first of all, a lack of understanding of 

how to solve the problem of educating a large number of adults and their subsequent employment. 

Therefore, both in Europe and the United States, instead of destroying walls like Berlin, they plan 

and create walls between states, spending huge sums for this, exceeding the cost of creating high-

level educational systems by a factor of thousands (Figure 3). Maybe the situation will change now 

with the arrival of the new administration of the White House? 

 

Figure 3. The Wall and e-AMS costs 

The implementation of such a project is of particular importance for refugees and migrants. 

In a relatively short time, they will be able to receive not only all the necessary information about 

their new profession, but also acquire stable language skills of their new homeland. Moreover, the 

learning process will take place remotely, without the work of a teacher, directly in the classroom, 

face to face with students, and the classes themselves can be held anywhere where there is Internet. 

Received solutions and tools will actively contribute to the efforts of state administrations to 
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manage the integration of migrants at the national and local levels. They will also facilitate 

communication with migrants and their access to services such as vocational and language training, 

employment, education and social security in host communities. 

Expansion of the influence of SVM in educational institutions of different countries, and, 

especially, the widespread introduction of components in the market of electronic educational 

services will allow changing the tendencies existing for decades and eliminating the existing gaps in 

the ratings of even developed world powers. So, for example, such a technologically advanced 

country as Japan, according to the EF EPI Rating is only in 55th place in the world, which is 

significantly lower not only, say, Lithuania (24), Italy (30) or Spain (34), but even Belarus (40). Despite 

the existence of the IT-country project (Figure 4), the introduction of a full-fledged e-AMS system in 

Belarus is not only planned in mind.  

Complete disinterest of state educational structures to change the situation that has 

developed for decades, but this state will inevitably worsen due to negative changes in the political 

situation in the country. As an alternative, it is proposed to look for independent solutions within 

the framework of the start-up system or look for like-minded people abroad, which seems to be the 

most preferable. 

 

Figure 4. IT Country Project 

It is impossible to stop progress, however, sometimes it is the educational systems, due to the 

extreme conservatism and focus of their activities primarily on the implementation of government 

social orders, do not contribute to the innovative development of society. An alternative to this is 

e-learning systems that can quickly implement and implement the most advanced technological 

innovations.  
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The main result for today can be considered the conceptual solution of the problem of 

simultaneous interaction of the language system and ICT tools, ensuring the sustainable formation 

of foreign language thinking of adults in the process of developing professional and language skills, 

presented at the system level. However, the implementation of this and other similar high-tech 

systems will never be solved if the stakeholders do not have a clear understanding of how, within 

the framework of which programs, creative efforts should be combined.  

A special role belongs to progressive business, which has experience in the development of 

those resources that are laid down both in national programs for the development of management 

science and innovations, and in the framework of high-level programs of a united Europe. 

 

Conclusions 

1. The Baltic States have achieved a sustainable development of English language skills in a 

short historical period through the use of high-quality educational methods. The search and creation 

of new forms of acquiring a foreign language will help to avoid the inevitable stagnation that is 

observed in the countries of Southern Europe. 

2. E-AMS provides a transition from distance to e-learning of foreign languages and opens a 

new direction in the development of digitalization of education. 

3. Currently, educational platforms operate in the face of modern global challenges associated 

with the coronavirus pandemic, political instability and the migration crisis. Their development is 

possible only by combining progressive teaching methods, introducing new mechanisms for the 

impact of modern ICT on adult students, effectively using the economic potential of European 

development programs and combining the creative efforts of specialists from different countries 

and various fields of science and knowledge. 
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ORGANIZATIONAL ASPECTS OF CREATING AN ELECTRONIC SYSTEM FOR THE FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE 

SKILLS 

Summary 

An analysis of the reports published by Education First indicates negative trends that have emerged in recent 
years in the education systems of developed countries. Attempts to use modern ICTs to accelerate the process of adult 
learning turn out to be untenable due to the lack of proper coordinated work of specialists in various fields. The article 
shows how it is possible to combine the most progressive approaches to the formation of production skills in adults and 
at the same time accelerate the process of learning a foreign language using the technological opportunities that have 
opened up in recent years. Only a systematic approach allows us to speak about the successful mastering of basic 
linguistic skills in the training of specialists, and both of these processes occur simultaneously. Cooperation of interested 
organizations within the framework of the new program is of particular importance ЕС „Horizon Europe”. 
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Introduction 

Due to globalization modern economics are mostly described as hypercompetitive, easily 

manageable from macroeconomic view, predictable, well programmed and one of the most 

important things about this is innovation, specifically network innovations. The process of using, 

adapting and involving innovations happens rapidly, flexibly and takes place in variable market. This 

is the sign of economic growth and leadership.  

The competitiveness of the country is determined by the economic stability, condition of 

institutions, infrastructure, condition of justice systems, the qualification of workforce, also 

intellectual capital, the quality of management, innovations in production and so on.  

The aim of the article is to show the condition of Georgia from the view of innovative activities 

in comparation to East partners (Belarus, Azerbaijan, Armenia, Moldova, Ukraine) and other post-

soviet countries (Lithuania, Latvia, Estonia, Russia). For comparation we will use global index of 

innovation, which can show us the variety of aspects. Each of them is some kind of indicator and 

the improvement of them should contribute to the increase of productivity and economic growth 

in the country in general (it is meant in the long run).  

Objectives of the article:  

In 2016 Georgia passed the law „about innovations”. The main goal of law is to create the 

innovations ecosystem, which is necessary for county’s economic development, to support the 

acquisition of abroad created innovations and technologies, also to promote the innovations which 

are made in Georgia and to support their export, and eventually to reach every field of economic 

due to increase the competitiveness of the country.  

There is the agency of innovations and technologies (GITA) in Georgia since 2014 and it’s 

subordinated to the Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia. But the lack of 

financial resources limits the functioning of this agency. Since 2016 till now the funding of GITA is 
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under 10 million dollars. Despite this, the agency tries to support studies, startups, 

commercialization and so on.  

The innovative activities are reflected in the index of global innovations (4): 

Table 1. Global Innovation Index of nine Post-Soviet Countries 2018-2020 

 2018 2019 2020 

Estonia 50,5 - 24 50 - 24 48,3 - 25 

Lithuania 41,2 - 40 41,5 - 38 39,2 - 40 

Latvia 43,2 - 34 43,2 - 34 41,1 - 36 

Ukraine 38,5 - 43 37,4 - 47 36,3 - 45 

Armenia 32,8 - 68 34,0 - 64 32,6 - 61 

Georgia 35,0 - 59 37,0 - 48 31,8 - 63 

Azerbaijan 30,2 - 82 30,2 - 84 27,2 - 82 

Moldova 37,6 - 48 35,5 - 58 33 - 59 

Belarus 29,35 - 86 32,07 - 72 31,3 - 64 

Russia 37,9 46 37,6 46 35,6 47 

 

Our best position throughout years was in 2019 as showed in the table, when we placed with 

11 steps forward from 59th place to 48th and our position became similar to Ukraine, which took the 

47th place in the rank and to Russia, which took the 46th place. In 2020 situation became worse and 

we place backwards with 15 steps to 63rd place. It isn’t the fault of pandemic, first of all, because 

the index was created in 2019 and maximum until the march of 2020, when the pandemic was just 

started. And the second reason is – the table shows, that other countries results changed just a little 

bit. Even Belarus was able to place with 8 steps higher, Armenia - with 3 steps only, but it was caused 

by other countries’ weaknesses, the document for this is that both countries lost their points (from 

32 to 31,3; and from 34 to 32, 6). Georgia also lost points compared to previous year – from 37 to 

31, 8. The problem is that several components were at a low mark: 

The level of cluster development – 113th position; 

Logistic abilities – 111th place; 

The partnership between universities and private sector – 104th position; 

Intellectual products – 93th position; 

Development of information technologies and organizational models – 101st position;  

The studies and development, that are funded by business – 92nd position; 
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High technological production – 90th position 

The rank of universities – 77th position; 

PISA rank in reading, math and natural sciences – 70th position;  

Global companies, R&D companies – 42nd position.  

It seems like there are big problems in education system. Despite the fact, that the 

government spends more then billion GEL (2020 – 1,4 billion) on education in country, Georgia has 

got one of the lowest points in logistic abilities and is on 111th place. Research collaboration 

between universities and private business is very poor, global companies are weakly represented. 

This last item is very good indicator for studying Georgia’s business environment.  

For several years until now a number of Eastern countries, as Georgia, Armenia, Moldova and 

Belarus too had developed an unstable political, legal and macroeconomic environment. Much 

better and stable situation is in Azerbaijan and Russia, but due to undemocratic governance and 

high rates of corruption (according to democracy index in 2021 Azerbaijan took the 146th place, 

Russia-124th, Belarus- 148th; and according to the corruption perceptions index Azerbaijan and 

Russia are on 129th and 130th places, Belarus takes 63rd place), this stability doesn’t help to create 

fear environment for economic development, and this directly affects the economic growth rate of 

these countries. Georgia may also be added to this list.  

Where is political, legal and macroeconomic instability, there always is economic pessimism. 

Companies operating in the country prefer to solve tactical risks than strategic ones, which means 

that the company which prefers old and already well-known technology than introducing new ones. 

This happens because companies don’t want to take high risks, due to instability in the country. 

Such kind of facts are called „technologic trap” (6), so economic progress stops due to lack of 

innovations. In such environment foreign companies refuse to cooperate with such countries. Such 

situation takes place in Georgia lately. This already has affected on the rating of our country. If 

country has no optimistic economic environment (5), this means that where is nearly impossible to 

be focused on future and development. In other words, innovation is possible only in the conditions 

of economic optimism. Innovations are carried out by a person engaged in entrepreneurial function, 

so in modern literature appeared new „Innovative man” model – „Homo Innovaticus” (2). This is 

abstracts model of human, which is characterized with: 

Realization of newly implemented ideas; 

Readiness for study, mobility under mental and geographical circumstances; 

General and special knowledge, risk preparedness, openness; 

Compatibility of research and design skills; 
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Tactics tailored to the strategy;  

Ability to cooperate;  

Features of trust and partnership. 

It’s hard to imagine that one person can hold all this features in himself. More relevant is to 

say that it could be group of hundreds and thousands of CEO-s, managers, researchers, inventors, 

analysts and so on. We may call this group „innovative society”.  

 „Homo innovaticus” is always focused on future and the future is the „area” for him, that 

subordinates to conquest and colonization (3). Optimist often takes risks, is motivated to get the 

biggest amount of benefits, this time pessimist tries to get the benefit by the minimization of risks 

(2).  

It’s necessary high economic growth temps to get economic optimization. When firms want 

to have their own growth temps, it’s the prerequisite for the introduction of innovations. The 

question on million – is there an environment of economic optimism in Georgia or in other post 

soviet countries, so that homo innovaticus could operate? Several of such countries are even the 

members of NATO, that is some kind of guarantee of stability and so, it had to be the prerequisite 

of activation of innovative acting, but didn’t happen at all. Wrong economic policy can be cause of 

many problems, the best example for this is Hungary, which confronted the EU (European Union) 

about 2021-2027 budget policy. This affected Hungary’s economic, an unstable environment was 

created for companies, so introduction of innovations has stopped step by step.  

Wrong economic policy and generally, like Keynes used to say, „wrong people” cause 

country’s regress. For example, Georgia’s results became worse in innovation index, also the 

stopping the construction of the port of Anaklia (the consortium included European and American 

companies), Societe Generale leaving the country, creating problems for American companies (for 

eg. Frontera), ect. In a result we get a very pessimistic environment for innovations, which means 

the decreasing of investment, a slowdown in economic growth, increase in unemployment and so 

on. Added to all this is a pandemic, which puts Georgia in a completely unfavorable situation.  

The solution is – the stabilization of politic and economic situation, to develop macroeconomic 

and legal environment stabilization policy and first of all, to restore the environment of economic 

optimism. 

 

Conclusions 

„Homo Innovaticus” is imaginary model of human being and it’s focused on future and high 

benefits. This helps the country’s economic growth.  
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In the modern hypercompetitive, but the conditions of specific economic crisis caused by 

pandemic, Georgia can reach the political, legal and macroeconomic stability, so to create the 

environment of economic optimism and attract homo innovaticus by relevant investments. Political 

stability and safety is the base of innovative activity at a given stage of economic development.  
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INNOVATIVE ACTIVITY IN GEORGIA 

Summary 

The article shows the problems of innovative activity problems in Georgia. There is given the short comparative 
analysis based on the global Innovation index provided for some post-communist countries. The wore results in the 
rating is caused by political turmoil within the country, macroeconomic and legal problems, which added to the 
pandemic and which eventually created an environment of economic pessimism that is incompatible with the 
implementation of innovative investments.  

Generally, Homo innovaticus is imaginary model of human being and it’s focused on future and newness, but it 
needs the stable and optimistic economic environment, which has to be provided and secured by the state.  

Along with the security of the country, the right economic policy of the government is essential. This is a key 
condition for innovative activities, which is a prerequisite for competitiveness, economic growth and other conditions 
raising/growth. 
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Įvadas 

Laivyba – viena iš populiariausių ir reikšmingiausių bei sparčiai besivystančių transporto sričių 

pasaulyje. Neatsiejama laivybos dalis yra jūrų uostai. Tiek jūrinėms valstybėms, tiek verslui yra 

svarbu palyginti jūrų uostus. Jūrinėms valstybėms yra svarbu palyginti jūrų uostus tam, kad suprasti, 

koks jūrų uosto valdymo modelis yra efektyviausias. Tik taip jūrų uostas gali tobulėti ir pritraukti 

daugiau investicijų. Straipsnio tema yra aktuali kiekvienam jūriniam regionui, nes efektyvus jūrų 

uosto valdymas gali padėti sukurti maksimalią pridėtinę vertę. Paprastai jūrų uostų palyginimas 

vyksta stebint krovos dinamiką, kuri kartu susijusi su ekonominiais pokyčiais šalyje. Visos aplink 

Baltijos jūrą išsidėsčiusios šalys yra panašios savo dydžiu, taip pat yra svarbios regioniniu ir 

tarptautiniu mastu. Tačiau per mažai yra kalbama apie Baltijos šalių jūrų uostus. Kokie yra kiekvieno 

iš jų pranašumai bei skirtumai. Suteikiant daugiau žinių apie Pabaltijo jūrų uostus žmonėms, kurie 

naudojasi jūrinio transporto paslaugomis, skatinama ne tik šių uostų tarpusavio konkurencija, bet ir 

visapusiškas tobulėjimas. 

Straipsnio tikslas – išanalizuoti jūrų uostų valdymo modelius, išskiriant palyginamus jūrų uosto 

valdymo modelį charakterizuojančius veiklos rodiklius. Suformavus veiklos rodiklių sistemą, taikant 

svertinius koeficientus, apskaičiuoti konkretų veiksmingo valdymo indeksą, kurio pagrindu būtų 

galima palyginti skirtingus jūrų uostų valdymo modelius. Remiantis kiekybiniais rodikliais, 

straipsnyje atlikti skaičiavimai ir palyginti jūrų uostai, įvertinant valdymo modelio efektyvumą.  

Straipsnio uždaviniai: 

Apibūdinti Baltijos šalių jūrų uostus ir jų veiklą. 

Analizuoti Pabaltijo jūrų uostų krovos rodiklius ir jų struktūrą. 

Suformuoti Pabaltijo jūrų uostų patrauklumo rodiklių sistemą. 

 

1. Pabaltijo jūrų uostų ir jų veiklos apibūdinimas 

Jūrų uostas yra vieta, kurioje keleiviai ir / arba kroviniai keičia transporto tipą iš sausumos į 

jūrų arba atvirkščiai (Talley, 2009). Ekonominės veiklos praktikoje taikomos skirtingos uostų 
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skirstymo sistemos. Dažniausiai skiriamos šios jūrų uostų sistemos savybės: geografinė padėtis, 

gamtinės sąlygos, uosto veiklos pobūdis, uosto paskirtis ir plėtros lygis, krovinių ir laivų apyvarta, 

uosto vaidmuo šalies ir regiono ekonomikoje, uosto įsitraukimo į tarptautines transporto sistemas 

ir transporto koridorius lygmuo, nuosavybės forma, valdymo forma ir pan. (Valionienė, 2019). 

Pabaltijo jūrų uostai turi daugiau mažiau panašias sistemos savybes, todėl jie yra lygiaverčiai 

konkurentai. Jūrų uostai, kurie bus vertinami jūrų uostų patrauklumo rodikliais: Lietuvos – Klaipėdos 

valstybinis jūrų uostas, Estijos – Talino valstybinis jūrų uostas, Latvijos municipaliniai jūrų uostai: 

Liepojos, Ventspilio ir Rygos jūrų uostai. 

Nacionaliniams – valstybiniams jūrų uostams yra būdinga tiesioginis pavaldumas vyriausybei 

per tam tikrą ministeriją. Tokio modelio uostus valdo vyriausybės atstovai, kurie sudaro tarybos 

daugumą, kitą tarybos dalį gali sudaryti veikiančių bendrovių ir / arba asociacijų atstovai 

(Abramovičiūtė, 2019). Klaipėdos valstybinis jūrų uostas – labiausiai į šiaurę nutolęs neužšąlantis 

rytinės Baltijos jūros uostas. Tai svarbiausias ir didžiausias Lietuvos Respublikos transporto centras, 

kuriame susijungia jūros, sausumos ir geležinkelio keliai iš rytų ir vakarų. Talino valstybinis jūrų 

uostas – jungtinis uostas sudarytas iš Mūgos, Paldiskio, „Old City“, Saremos, Paljeserės ir Talino 

keleivinio (Vanasadam), kuriuos valdo viena valstybės įmonė. Tai Estijos jūrų uostas, kuris yra 

įsikūręs šalies sostinėje. Municipaliniai jūrų uostų pagrindiniai požymiai: jiems vadovauja ir jų veiklą 

kontroliuoja vietos savivaldos korporacijos arba tarybos, kurių didžiąją dalį sudaro savivaldos 

atstovai, tokiuose uostuose renkamos papildomos su savivaldos institucijų sprendimais susijusios 

rinkliavos (Valionienė, 2019). Latvijos jūrų uostai yra municipaliniai. Rygos jūrų uostas – penktas 

pagal krovos apimtį Baltijos jūros rytinės pakrantės uostas. Ventspilio jūrų uostas – aštuntas pagal 

krovos apimtį Baltijos jūros pakrantėje esantis uostas. Liepojos jūrų uostas – tai pagal krovos apimtį 

yra mažiausias iš Latvijos uostų. Svarbu, jog Taliną ir Rygą jungia „Rail Baltica“ geležinkelio 

transportas. Taip pat Klaipėda nėra kelio ruože „Via Baltica“. „Via Baltica“ – kelias, kuris jungia Taliną 

ir Varšuvą, pakeliui yra ir Ryga. Tai vienas iš svarbiausių sausumos transporto koridorių Pabaltijo 

valstybėms. Dauguma tarptautinių srautų keliauja būtent šiuo keliu. 

 

2. Pabaltijo jūrų uostų krovos rodiklių ir jų struktūros analizė 

Technologinės krovos operacijos – tai su kroviniu atliekami veiksmai (krovinio sugriebimas, 

perkėlimas, krovimas ir pan.), kurie užtikrina pagrindinį krovos proceso tikslą – krovinio vietos 

pokyčius (Valionienė, 2019). Jūrų uostų veiklą apibudina krovos apyvarta ir finansiniai rodikliai. 

Finansinių rodiklių žinojimas labai svarbus analizuojant ne tik uostų veiklą, bet ir vertinant šalies 

ekonominę gerovę. Lyginimas Klaipėdos, Rygos, Liepojos, Ventspilio ir Talino jūrų uostų krovos 
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rodiklių bei dinamikos yra analizavimas, kuris jūrų uostas yra lyderis. Krovos veiklos efektyvumas 

dažnai yra tiesiogiai susijęs su atplaukiančių laivų skaičiumi. O krovos veiklą vykdo uoste dirbančios 

krovos įmonės, kurios gali teikti ir papildomas paslaugas: talmano, laivų agentavimo, krovinių 

ekspedijavimo ir pan. Krovos kompanijų tikslas – suteikti kuo daugiau paslaugų, taip ne tik visos 

operacijos atliekamos greičiau ir paprasčiau, bet ir yra gaunama didesnė finansinė nauda, Visi 

lyginami Pabaltijo jūrų uostai dirba visus metus ir 24 valandas per parą. Pirmoje lentelėje pateikti 

Klaipėdos, Rygos, Talino, Ventspilio ir Liepojos jūrų uostų 2020 metų krovos duomenys. Vertinant 

krovos duomenis galima teigti, jog uostas lyderis yra Klaipėdos valstybinis jūrų uostas. Ne mažiau 

svarbu yra ir tai, kokius krovinių krauna lyginamieji jūrų uostai, tik taip galima sužinoti ar lyginami 

uostai specializuojasi, kokių nors krovinių krovoje. Krovinių struktūros duomenys pateikti pirmoje 

lentelėje. 

1 lentelė. Pabaltijo jūrų uostų krovos struktūros duomenys  

 

Analizuojant 2020 metų krovos struktūrą Pabaltijo jūrų uostuose, galima daryti išvadą, jog 

Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste krovos apimtys buvo didžiausios, taip pat, jog Lietuvos jūrų 

sektorius atsisakė krauti anglies ir antracito krovinius. Latvijos jūrų uostuose vis dar kraunami anglies 

kroviniai bei antracitas, o apie Talino jūrų uostą duomenų nėra. Klaipėdos jūrų uostą galima 

pavadinti universaliu krovos uostu. Talino jūrų uostas specializuojasi Ro-ro krovos srityje, Rygos jūrų 

Klaipėda Ryga Talinas Ventspilis Liepoja

Iš viso tūkst.t.  47 795,9 23 687,2 21 327,0 12 903,0 6 603,2

Naftos produktai 4 981,3 2 668,9 n.d. 7 842,0 458,1

Žaliavinė nafta 745,4 0,0 n.d. 0,0 46,6

Anglys 0,0 2 653,3 n.d. 523,0 0,0

Kroviniai 

konteineriuose
7 357,4 4 637,9 1 808,0 3,0 63,5

Trąšos 15 373,6 0,0 n.d. 236,0 50,6

Ro–ro 5 935,6 171,6 5 563,0 2 133,0 784,4

Grūdai 4 626,2 2 862,5 n.d. 556,0 2 879,7

Metalai 455,0 875,0 n.d. 0,0 75,2

Mediena 452,3 5 813,6 n.d. 728,0 911,7

Statybinės 

medžiagos
782,7 832,5 n.d. 38,0 742,3

Metalo laužas 1 219,5 0,0 n.d. 0,0 0,0

Šaldyti kroviniai 168,1 0,0 n.d. 0,0 0,0

Rūdos 2 021,8 607,2 n.d. 199,0 0,0

Maisto produktai ir 

pašarai
501,5 0,0 n.d. 0,0 0,0

Chemijos produktai 15,1 1 434,6 n.d. 398,0 204,9

Cukraus žaliava 129,5 0,0 n.d. 0,0 0,0

Kiti kroviniai 3 029,7 1 130,1 n.d. 247,0 113,5

Antracitas 0,0 0,0 n.d. 0,0 272,7
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uostas – konteinerių ir medienos krovoje. Ventspilio jūrų uostas yra specializuotas naftos produktų 

krovos uostas, tuo tarpu Liepojos – grūdų.  

 

3. Pabaltijo jūrų uostų patrauklumo rodiklių formavimas 

Pasinaudojus krovos dinamikos duomenimis galima nustatyti ir dar kelis jūrų uostų 

technologinio efektyvumo rodiklius, naudojantis formulėmis, pateiktomis 2 lentelėje. Tai krantinės 

ilgio ir jūrų uostų ploto efektyvumo rodikliai. Tai vieni iš pagrindinių jūrų uosto patrauklumą 

nurodančių rodiklių, kuriuos galima apskaičiuoti atlikus skaičiavimus. 

2 lentelė. Jūrų uosto technologinio efektyvumo vertinimo rodikliai 

Rodikliai Formulė 

Krantinės ilgio produktyvumas 
𝑃𝑒𝑟 𝑙𝑎𝑖𝑘𝑜 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑒𝑡ą 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑟𝑎𝑢𝑡ų 𝑘𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑖ų 𝑘𝑖𝑒𝑘𝑖𝑠

𝐾𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑛𝑖ų 𝑖𝑙𝑔𝑖𝑠, 𝑚
 

Jūrų uosto ploto produktyvumas 
𝑃𝑙𝑜𝑡𝑎𝑠, 𝑘𝑚2

𝐿𝑎𝑖𝑣ų 𝑠𝑘𝑎𝑖č𝑖𝑢𝑠
 

Analizuojant krantinės ilgio produktyvumą, taikoma formulė iš 2 lentelės. Gautas rezultatas 

yra koeficientas, kurio siektinas rezultatas yra 1 (žr. 3 lentelę).  

3 lentelė. Krantinės ilgio produktyvumo skaičiavimai 

 

Išanalizavus gautus rezultatus, galima daryti išvadą, jog didžiausią krantinės ilgį turi Klaipėdos 

valstybinis jūrų uostas, o mažiausią – Ventspilio jūrų uostas. Kuo skaičius didesnis, tuo efektyviau 

yra išnaudojama krantinė. Geriausiai išnaudojama krantinė yra mažiausiame Latvijos jūrų uoste – 

Liepojos, toliau Talino ir Klaipėdos jūrų uostai.  

Kitas jūrų uosto technologinio efektyvumo rodiklis – jūrų uosto ploto efektyvumas, 

apskaičiuojamas pagal 2 lentelėje pateiktą formulę. Atliktų skaičiavimų rezultatai pateikti 4 

lentelėje.  

4 lentelė. Jūrų uosto ploto efektyvumo skaičiavimai 

 

Jūrų uostas Krantinės ilgis, km 2016 2017 2018 2019 2020

Klaipėda 27,6 0,688279 0,638889 0,592275 0,596112 0,577406

Ryga 18,2 0,490566 0,540059 0,5 0,554878 0,767932

Talinas 15,5 0,771144 0,807292 0,752427 0,778894 0,7277

Ventspilis 1,5 0,079787 0,075 0,073892 0,073171 0,116279

Liepoja 10 1,754386 1,515152 1,333333 1,369863 1,515152

Šalis Uosto plotas, km2 2018 2019 2020

Lietuva 5,4 0,001053 0,001055 0,001069943

Latvija 57,6 0,007736 0,008129 0,009039548

Estija 78,72 0,002401 0,002358 0,002681473
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Siektinas koeficientas yra 1, todėl galima teigti, jog efektyviausiai jūrų uosto teritorijos plotą 

išnaudoja Latvijos jūrų uostai. Vidutiniškai per paskutinius trejus metus į Klaipėdos valstybinį jūrų 

uostą atplaukia 5097 laivai per metus, į Latvijos jūrų uostus – 6968, o į Estijos jūrų uostus 31839 

laivai per metus. Atlikus skaičiavimus, galima daryti išvadą, jog ne didžiausias laivų skaičius lemia 

efektyviausiai išnaudojamą uosto teritorijos plotą.  

Dar vienas rodiklis, kuriuo galima remtis vertinant jūrų uostų patrauklumą yra muitinės 

procedūrų aiškumas ir laikas, kurio prireikia tam, kad krovinys sėkmingai kirstų valstybės sieną, 

formulė, kuri reikalinga rodiklio apskaičiavimui ir gauti rezultatai gauti 5 lentelėje. Šis rodiklis gali 

būti naudojamas ne tik jūrų uostams vertinti, bet ir verslo plėtros vertinimui, kuris yra susijęs su 

logistika ir transportu. Formulei suformuoti buvo reikalingi tokie duomenys kaip kiek dienų užtrunka 

valstybės sienos kirtimas, Muitinės procedūrų aiškumų svorio koeficientas (WVkAHP) ir subkategorinis 

reikšmingumas (žr. 5 lentelę). Teigiamas rezultatas yra kuo mažesnis gautas skaičius – tuo 

procedūros aiškesnės ir užima nedaug laiko. 

5 lentelė. Muitinės procedūrų aiškumų skaičiavimai 

 

Pagal gautus rezultatus 5 lentelėje, galima daryti išvadą, jog aiškiausios muitinės procedūros, 

kurios užima mažiausiai laiko yra Estijoje ir Lietuvoje, o ilgiausiai – Latvijoje, tad valstybiniai jūrų 

uostai daugiau bendradarbiauja su valstybės muitine, todėl daugiau krovinių gali būti 

tarnsportuojamų per trumpesnį laiką.  

 

Išvados 

1. Palyginus Baltijos šalių jūrų uostus, galima daryti išvadą, kad Klaipėdos ir Talino jūrų uostai 

yra valstybiniai/nacionaliniai, tuo tarpu Latvijos – municipaliniai. Talino miestą ir Rygos miestą jungia 

„Rail Baltica“ geležinkelio transportas. Klaipėda nėra kelio ruože „Via Baltica“, kuris jungia Taliną ir 

Varšuvą ir Ryga. Tai vienas iš svarbiausių sausumos transporto koridorių. 

2. Išanalizavus Pabaltijo jūrų uostų krovos rodiklius, galima teigti, jog šie jūrų uostai yra 

konkurentai, nes gabena panašius krovinius. Krovos rodikliai yra vienas iš jūrų uostų palyginimo 

patrauklumo rodiklių t. y. kuo daugiau krauna krovinių, tuo geresni krovos technologijų pajėgumai. 

3. Jūrų uostų patrauklumo rodiklių formavimui buvo pasirinkti technologinio produktyvumo 

rodikliai tokie kaip: krantinės ir uosto ploto efektyvumo skaičiavimai. Bei muitinės procedūrų 

Šalis
Dienų skaičius 

kertant sieną (t)

Muitinės procedūrų aiškumų svorio 

koeficientas (WVkAHP)
Formulė Rezultatas

Lietuva 0,29 0,348 0,603

Latvija 1 0,348 1,313

Estija 0,083 0,348 0,3960,197

Subkategorinis 

reikšmingumas (kof.)

0,197

0,197
𝑡  𝑘𝑜    𝑘  𝑃
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aiškumų rodiklio skaičiavimas ir vertinimas. Remiantis šiais rodikliais galima palyginti įvairius jūrų 

uostus, o gautais rezultatais galima įvertinti, kuri valdymo forma yra geriausia.  
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FORMATION OF A SYSTEM OF COMPARABLE PERFORMANCE INDICATORS FOR SEAPORT MANAGEMENT MODELS.  

Summary 

Usually, the comparison of seaports by observing the dynamics of cargo handling, which is related to economic 
changes in the country. All the countries around the Baltic Sea are similar also important. But there is not enough 
information abot the Baltic seaports. It is important to analyze seaport management models, distinguishing between 
comparable performance indicators that characterize the seaport management model. After the development of the 
system of performance indicators, to calculate a specific index of effective management using weighting factors, on the 
basis of which it would be possible to compare different management models of seaports 
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Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas 

________________________________________________________________________________ 

Įvadas 

Kiekvienai pasaulio valstybei yra būdinga šešėlinė ekonomika, ne išimtis ir Europos šalys bei 

Lietuva. Europoje, kai susikūrė visa ekonomikos valdymo sistema, pradėjo egzistuoti šešėlinė 

ekonomika. Šešėlinė ekonomika – tai tokia veikla, kuri dėl mokesčių ar valstybės reguliavimo nėra 

oficialiai deklaruojama. Jos dydį sudaro ekonominė vertė bei tokie sandorių mastai, kurie šalyse 

vyksta neoficialiai ir taip susidaro aplinkybės šešėlio atsiradimui. 

Straipsnio tikslas – išanalizuoti šešėlinės ekonomikos padarinius Lietuvos ekonomikai. 

Straipsnio uždaviniai: 

1. Pateikti šešėlinės ekonomikos sampratą. 

2. Atskleisti šešėlinės ekonomikos atsiradimo priežastis Lietuvoje bei galimus jos mažinimo 

būdus. 

3. Nustatyti šešėlinės ekonomikos sukeliamus padarinius. 

 

1. Šešėlinės ekonomikos samprata 

Šešėlinę ekonomiką, kaip fenomeną, nagrinėjo daugelis autorių (Bayar ir kt., 2018; Bilan, 

Tiutiunyk, Lyeonov ir Vasylieva, 2020; Kazimieraitytė ir Skvarciany, 2019). Sakalauskaitė (2019) 

teigia, kad mokslinėje literatūroje šešėlinė ekonomika yra suprantama kaip nuslėpta ūkinė 

komercinė veikla. Gasparėnienė ir Remeikienė (2016) išskiria dvi šešėlinės ekonomikos rūšis. Pirma 

– mokesčių šešėlis, tai procesai, kurie neigiamai veikia valstybės mokestinas pajamas ir apima 

įstatymiškai neteisėtas veiklas, kai nemokama mokesčių ar bandoma kitaip išvengti mokestinių 

įsipareigojimų. Tokios veiklos, kurios vykdomos neteisėtu būdu, yra savotiškas šešėlinės ekonomikos 

bruožas ir pasižymi neapskaitomu ar nelegaliu darbu, akcizais apmokestinamų prekių šešėliu, 

mokestiniais pažeidimais ir kt. Antra – nusikalstamos ekonomikos šešėlis, tai veiksmai, kurie yra 

visiškai priešingi teisėtai veiklai, jų finansiniai ištekliai yra neteisėti. Tie ištekliai gali būti vagystės, 

prostitucija, turto prievartavimas, prekyba ginklais, prekyba žmonėmis ir kt. Visos šitos veiklos gali 

vykti tiek reguliuojamoje veikloje, tiek draudžiamojoje. Gylio (2018) teigimu, šešėlinė ekonomika 

gali egzistuoti ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu, globaliu lygiu tiek privačiame, tiek viešajame 
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sektoriuje ir nepaisant šios problemos aktualumo, iki šiol nėra nuspręsta dėl šio fenomeno bendros 

sampratos, kuri apibūdintų turinį ir stuktūrą. Garsaus šešėlinės ekonomikos tyrėjo Schneider (2013) 

nuomone, šešėlinė ekonomika – tai visa gamyba, prekių ir paslaugų teikimas, kuris yra slepiamas 

nuo valdžios institucijų siekiant šių keturių tikslų: 

• išvengti tam tikrų nurodymų įvykdymo; 

• apeiti pajamų, pridėtinės vertės ar kitų mokesčių mokėjimo; 

• nesilaikyti įvairių administracinių procedūrų. 

• išsisukti nuo socialinio draudimo įmokų mokėjimo. 

To paties autoriaus tvirtinimu, šešėlinės ekonomikos apibrėžimui neturėtų priklausyti:  

pogrindinė veikla – neteisėti procesai, kurie priklauso paprastų nusikaltimų charakteristikai, 

pvz. prekyba nelegaliais daiktais, narkotikais, vagystės ir pan. 

neformali namų ūkių ekonomika – visos neteisėtos namų ūkių veiklos, kurias atlieka patys 

šešėlio veikėjai ir tos veiklos nereglamentuojamos teisės aktuose. 

Schneider ir Enste (2004) savo knygoje pristato, jų nuožiūra, labiausiai tinkančią pogrindinės 

ekonomikos klasifikaciją (žr. 1 lentelę). 

1 lentelė. Pogrindinės ekonomikos klasifikavimas 

                Sektorius    

 

Vertinimo 

kriterijus 

Namų ūkio 

sektorius 

Neformalus 

sektorius 

Neteisėtas 

sektorius 

Nusikalstamas 

sektorius 

Gamyba/ 

paskirstymas 
legalu legalu nelegalu nelegalu 

Rinkos sandoriai nėra yra yra yra 

Prekės/ paslaugos legalu legalu legalu nelegalu 

 
Savęs aprūpinimo ekonomika 

(legali) 
Šešėlinė ekonomika (nelegali) 

Pavyzdžiai 

mainai 

prekėmis ir 

paslaugomis, 

„pasidaryk 

pats“ tipo 

veikla, vaikų 

priežiūra. 

talkininkavimas, 

savanoriška 

veikla, savitarpio 

pagalbos 

organizacijos. 

vengimas 

mokėti 

mokesčius ir 

socialinio 

draudimo 

įmokas. 

prekyba vogtomis 

prekėmis ir 

narkotikais, 

draudžiami 

azartiniai lošimai, 

sukčiavimai, 

kontrabanda, 

vogimas. 

Šaltinis: sudaryta autorės pagal Schneider ir Enste (2004) 
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Iš 1-os lentelės matome, jog šešėlinė ekonomika skirstoma į 4 sektorius: namų ūkio, 

neformalų, neteisėtą ir nusikalstamą. Kiekvienas sektorius yra vertinamas pagal 3 kriterijus: gamyba 

ir paskirstymas, rinkos sandoriai, prekės ir paslaugos. Taip pat, gamyba ir paskirstymas gali būti 

legalu arba nelegalu. Nuo to priklauso ir išsiskiria dvi ekonomikos: legali ekonomika - ji įvardijama 

kaip savęs aprūpinimo ir nelegali – šešėlinė ekonomika. Savęs aprūpinimo ekonomika priklauso nuo 

rinkos sandorių, vyksta jie ar ne. Jei vyksta tai bus neformalus sektorius, o jei ne - tai namų ūkio 

sektorius. Šešėlinės ekonomikos prekės ir paslaugos gali būti legalios arba nelegalios - jeigu legalios, 

tai bus neteisėtas sektorius, o jei nelegalios - tai nusikalstamas sektorius. 

Apibendrinant galima teigti, jog šešėlinė ekonomika aprėpia tokią veiklą, kurioje nesilaikoma 

apribojimų ir teisėtų reikalavimų, vengiama mokėti pajamų ar kitus mokesčius, slapstomasi nuo 

institucijų.  

 

2. Šešėlinės ekonomikos atsiradimo priežastys bei mažinimo galimybės 

Šešėlinė ekonomikos paplitimo lygis įvairiose šalyse yra skirtingas, ne išimtis ir Lietuva. Šio 

reiškinio mastai Europos valstybėse yra labai skirtingi. Šešėlinės ekonomikos paplitimas Europos 

valstybėse pavaizduotas 1 paveiksle (žr. 1-ą pav.). 

 

1 pav. Šešėlinės ekonomikos dalis nuo BVP 2019 m. (proc.) 

Šaltinis: sudaryta darbo autorės pagal Schneider (2019) 

Iš 1 pav. matome, kad didžiausias šešėlinės ekonomikos lygis 2019 m. buvo Bulgarijoje, 

Turkijoje, Rumunijoje ir Kroatijoje, o mažiausias – Liuksemburge, Nyderlanduose bei Austrijoje. 

Lietuvoje šešėlinė ekonomika siekė 21,9 proc., o tai yra 5,6 proc. punkto daugiau lyginant su bendru 

šešėlinės ekonomikos vidurkiu.  
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Lietuvoje šis reiškinys buvo paplitęs jau esant planinei ekonomikai, bet dar labiau suklestėjo 

pereinamuoju laikotarpiu į laisvos rinkos ekonomiką, nes tuo laiku visas dėmesys buvo skirtas 

Lietuvos valstybingumo atkūrimui bei jos saugojimui. Šešėlinės ekonomikos atsiradimą lemia 

daugybė veiksnių. Anot Misiūno (1999) pagrindinės ir svarbiausios šešėlinės ekonomikos atsiradimo 

priežastys yra šios: 

1. Prekių ir paslaugų nelygybė. Oficiali ekonomika gali patenkinti tik kai kuriuos poreikius, dėl 

to išsiplėtojo tokie trūkumai rinkoje: spekuliacija, neoficiali gamyba ir privatus importas. Kai 

gamyboje trūksta žaliavų, tai skatina atsirasti šešėlinei veiklai. 

2. Nelanksti ekonominė sistema. Politinė sistema ir ūkio sistemos neelastingumas įtakoja 

sprendimų priėmimą. Visada atsiranda paskatos neoficialiai veiklai, kai šitos disproporcijos padidėja. 

3. Struktūrinė dalijimosi problema. Trūksta motyvuoto ir aiškio ūkio raidos sumanumo, ūkis 

lėtai restruktūrizuojamas, nėra didelės konkurencijos. Valstybės investicijų pasirinkimai yra riboti, 

kadangi trūksta mokesčių. 

4. Skolų padidėjimas. Kai didėjo skola, didėjo ir palūkanų normos ir visa tai mažino prekių 

importą. Tokia padėtis buvo tinkama šešėlinei ekonomikai išsivystyti. 

5. Iškreipimas darbo rinkoje. Daugelyje įmonių, kur yra valstybinis kapitalas, dirba daugiau 

žmonių, negu reikia, nors darbo rinkoje kartais būna jaučiamas darbo jėgos trūkumas. 

6. Infliacija. Esant pereinamajam laikotarpiui, aukštas infliacijos lygis buvo visose Europos 

šalyse. Nors ir buvo pradėta pertvarka, vis dar stipriai veikė paskirstymas ir racionavimas, o tai 

duodavo paskatų šešėlinei ekonomikai. 

Egzistuoja daug būdų kovoti su šešėliu, tačiau Lietuvos laisvosios rinkos instituto (2014) 

tvirtinimu vienas geriausių būdų yra didinti išlaidas, kurias asmuo patiria veikdamas nelegaliai. Tai 

aprėpia institucijas, kurios kovoja su šešėline veikla, jų stiprinimas, bausmių griežtinimas ir 

korupcijos mažinimas (didinant tikimybę, kad bus sunkiau papirkti institucijų darbuotojus).  

Naudingiausi šešėlinės ekonomikos mažinimo būdai yra: visuomenės ugdymas ir 

informavimas, šalies gyvenimo lygio didinimas, pirminių šešėlinės ekonomikos atsiradimo priežasčių 

mažinimas, gyventojų pajamų didinimas. Svarbu pabrėžti, jog didžiausia dalis šešėlinės ekonomikos 

mažinimo būdų yra taikoma ne į atsiradimo priežastis, o į jau esančias problemas ir aprėpia 

ekonominės veiklos ribojimus, efektyvų identifikavimą, technologijų išsivystymą pinigines ir 

nepinigines baudas bei institucijų veiklos derinimą (LLRI, 2014). 

Apibendrinant galima teigti, kad prieš pradedant taikyti įvairias šešėlinės ekonomikos 

mažinimo priemones, būtina išsiaiškinti, kokios yra pagrindinės šešėlinės ekonomikos priežastys 

Lietuvoje. Pagrindinėmis didėjančios šešėlinės ekonomikos priežastimis galima įvardinti disbalansą 
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prekių ir paslaugų rinkoje, ekonominės sistemos neelastingumą, skolų problemą, aukštą infliacijos 

lygį, struktūrinės paskirstymo problemas bei darbo rinkos asimetriją. Kaip galimos šešėlinės 

ekonomikos mažinimo priemonės įvardijamos ir institucijų stiprinimas, bausmių griežtinimas, šalies 

gyvenimo lygio didinimas bei mokesčių mažinimas. 

 

3. Šešėlinės ekonomikos neigiamas poveikis 

Skirtingos šešėlinės ekonomikos atsiradimo priežastys įvairiai veikia šio reiškinio mastą. Nuo 

šešėlinės ekonomikos nukenčia ir visuomenė ir ekonomika. Pasekmių dydis priklauso nuo to, kiek 

yra paplitusi šešėlinė ekonomika šalyje. Suprantama, kad, jei šis fenomenas yra paplitęs dideliu 

mastu, tai daro didelę įtaką valstybės statistikai, surinkti duomenys bei apskaičiuoti rodikliai gali būti 

netikslūs, juos aiškinant gali būti priimti neteisingi valdžios sprendimai, kas gali paveikti tolimesnę 

šalies ekonomikos raidą. 

Bassey ir Opue (2019) teigimu, vienas pagrindinių neigiamų šešėlinės ekonomikos padarinių 

yra tai, kaip ji gali paveikti valstybės fiskalinę būklę. Finansiniu požiūriu yra teorijų, sakančių, kad jei 

vyriausybės sugebėtų kontroliuoti pogrindinės ekonomikos apraiškas, daugelis viešojo sektoriaus 

fiskalinių klausimų (pvz., skolos) galėtų būti sumažinti. Šešėlinė ekonomika turi stiprų socialinį 

poveikį, nes ji yra glaudžiai susijusi su daugeliu reiškinių, tokių kaip įvairių rūšių nusikaltimai, 

narkotikai, mafijos tipo organizacijos, darbo išnaudojimas vykdant juodųjų pinigų plovimą, žmogaus 

teisių pažeidimai, aplinkos tarša ir t.t. Politiškai laikoma, kad šešėlinė ekonomika daro neigiamą 

poveikį, nes ji skleidžia melagingus signalus ir skatina sprendimus priimančius asmenis, formuoti 

netinkamą makroekonominę strategiją. Todėl bet kokia makroekonominė mokesčių sistemos, 

nedarbo, infliacijos, santaupų, socialinės apsaugos, produktyvumo ir konkurencingumo politika yra 

silpna. Uždirbtos pajamos iš šešėlinės ekonomikos gerokai padidina vartotojų išlaidas, ypač ilgalaikio 

vartojimo prekėms ir paslaugoms. Sandoriai šešėlyje, o ne oficialioje ekonomikoje, išlaiko valstybės 

pajamas mažesnes, nei būtų kitaip, ir savo ruožtu sumažina vyriausybių galimybes teikti prekes ir 

paslaugas. Vyriausybės gali atsakyti didindamos individualių ir pelno mokesčių tarifus. Didesnis 

apmokestinimas, ypač kartu su pastebimu viešųjų gėrybių ir viešojo administravimo kokybės 

pablogėjimu arba nepakankamai investavus į viešąją infrastruktūrą, dar labiau skatina įmones ir 

darbuotojus pereiti į šešėlinę ekonomiką, išlaikant ciklą.  

Anot Lithuanian free market institute (2019), augant šešėlinei ekonomikai – auga nusikaltimų 

skaičius. Šešėlinė ekonomika yra suprantama, kaip pagrindinė priežastis finansiniams 

nusikalstamumams. Kuomet nusikaltėliai plečia savo verslą šešėlyje, jie pradeda veikti valstybės 

valdymą ir mokamus mokesčius gauna ne valstybė, o būtent piktadariai. Taip pat, esant šešėlinei 
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ekonomikai, atsirado toks procesas – pinigų plovimas. Tai yra finansinis nusikaltimas, kuriuo metu, 

žmonės užsiimantys nelegalia veikla (kontrabanda ar neteisėta prekių gamyba), uždirbantys 

neteisėtus pinigus, bando juos įteisinti, nuslepiant jų kilmę. 

Taip pat yra ir tokių pasekmių ekonomikai, kurios nėra negatyvios. Šešėlinė ekonomika gali 

teigiamai veikti ekonomikos efektyvumą, nes konkurencija rinkoje yra žymiai didesnė – didesnis ir 

efektyvumas. Reiškias, didėjant šešėliui yra gaunama daugiau pelno. Pinigai, gauti šešėlyje, 

paprastai būna naudojami oficialioje ekonomikoje. Taip pat nedarbo problema kartais yra 

išsprendžiama egzistuojant šešėlinei ekonomikai, kadangi šis fenomenas padeda bedarbiams rasti 

darbo. 

Apibendrinant galima teigti, kad šešėlinė ekonomika turi nemažai neigiamų aspektų valstybei. 

Kai kurie neigiami bruožai ekonomikai atsiranda vieni iš kitų. Dažniausiai šešėlinės ekonomikos 

tyrėjai išskiria, jog šešėlinė ekonomika neigiamai veikia valstybės fiskalinę būklę, silpnina politines 

sistemas, didina apmokestinimą, kas skatina darbuotojus pereiti į šešėlį.  

 

Išvados 

1. Šešėlinė ekonomika yra plačiai paplitęs reiškinys pasaulio valstybėse ir daugelio autorių 

apibrėžiama kaip neteisėta ar nelegali veikla, kuomet šešėlio nariai slapstosi nuo nurodymų 

įvykdymo, mokesčių mokėjimo, įmokų, prekiauja vogtais daiktais, narkotikais ir kt. Šios veiklos gali 

atsirasti ir reguliuojamoje, ir draudžiamojoje veikloje. 

2. Šešėline ekonomika gali priklausyti nuo daug veiksnių. Mokslinėje literatūroje yra iškiriamos 

tokios, galimos formavimosi priežastys: prekių ir paslaugų nelygybė, nelanksti ekonominė sistema, 

struktūrinė dalijimosi problema, skolų padidėjimas, iškreipimas darbo rinkoje ir infliacija. Norint 

apeiti šešėlinės veiklos neigiamą poveikį arba sumažinti pasekmių dydį, reiktų stiprinti institucijas, 

griežtinti bausmes, didinti šalies gyvenimo lygį bei mažinti mokesčius. 

3. Pagrindiniai šešėlinės ekonomikos padariniai yra neigiamas poveikis valstybės fiskalinei 

būklei, politinių sistemų silpninimas, išaugęs apmokestinimas, viešojo administravimo kokybės 

pablogėjimas – tai skatina darbuotojus pereiti į šešėlinę veiklą. Taip pat šešėlinė ekonomika didina 

nusikaltimų skaičių ir pinigų plovimą. 
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CONSEQUENCES OF THE SHADOW ECONOMY FOR THE LITHUANIAN ECONOMY 

Summary 

This article is about negative aspects of the shadow economy. The problem of the shadow economy is very 
widespread throughout the world and European countries are no exception. The shadow economy is the supply of 
goods and services that is hidden from the authorities in order to avoid certain instructions, evade income, value added 
or other taxes, disregard various administrative procedures and evade the payment of social security contributions.  

The main reasons for the growing shadow economy are imbalances in the goods and services market, the 
inelasticity of the economic system, the debt problem, high inflation, structural distribution problems and labor market 
asymmetries. Possible measures to reduce the shadow economy include strengthening institutions, tightening 
penalties, raising the country's standard of living and reducing taxes.  

The shadow economy has a number of negative aspects for the state. The main consequences of the shadow 
economy are the negative impact on the fiscal position of the state, the weakening of political systems, increased 
taxation, and the deterioration of the quality of public administration, which encourage employees to switch to shadow 
activities. The shadow economy is also increasing crime and money laundering. 
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Įvadas 

Visuomenėje vis labiau augant vartotojų poreikiams, kartu auga įmonių konkurencinė kova. 

Prekių gamintojai ir paslaugų teikėjai, valdžios institucijos ir nevyriausybinės organizacijos, pagaliau 

ir pavieniai asmenys turi tam tikrą įvaizdį. Šiuolaikiniame pasaulyje vis didesnis dėmesys yra 

skiriamas organizacijos įvaizdžiui. Dažnai pasitaiko, kad įvaizdis nėra visiškai toks, kokio asmuo ar 

organizacija nusipelno, o juo labiau pageidauja. Tačiau teigiamas organizacijos įvaizdis nėra 

atsitiktinis, jis yra sukuriamas, pasiekiamas, o kartu ir valdomas.  

Straipsnio tikslas – išanalizuoti įvaizdžio svarbą organizacijai. 

Straipsnio uždaviniai: 

Aprašyti organizacijos įvaizdžio sampratą ir jo tipus 

Išskirti veiksnius, formuojančius organizacijos įvaizdį  

Atskleisti įvaizdžio svarbą organizacijai. 

 

1. Įvaizdžio ir jo tipų teoriniai aspektai 

Pozityvaus įvaizdžio turėjimas šiandieninėje verslo aplinkoje tampa dažnos organizacijos 

sėkmingo gyvavimo ar net išlikimo garantu. Veiksmingai valdomas įvaizdis gali pakeisti 

nepageidaujamą arba sustiprinti esamą teigiamą požiūrį į organizaciją. Įmonė, turinti gerą įvaizdį 

tampa labiau matoma rinkoje, įgauna didesnį klientų bei partnerių pasitikėjimą. Įvaizdį galima 

apibrėžti kaip tam tikrą modelį išreiškiant mūsų lūkesčius ir suvokimą apie atitinkamą reiškinį. Tai 

nėra koks nors aiškiai apibrėžtas, pastovus modelis, o suformuojamas kiekvieno žmogaus ar žmonių 

grupės atskirai. Akdu (2017) teigia, kad įvaizdis yra kilęs iš žodžio „piktograma“, kuris reiškia įkūrimą, 

atvaizdavimą mintyse bet kurio pateikto objekto. Tai taikoma prie įspūdžių apie asmenį, įmonę, 

produktą arba situaciją, sukurtą sąmonėje tam, kad padėti žmogui prisiminti bei atpažinti pačią 

objekto esmę. Labai panašiai įmonės įvaizdį apibūdino Ateş (2016), teigdamas, kad įmonės įvaizdis 

turi du pagrindinius komponentus: funkcinį ir emocinį. Funkciniai komponentai integruoja fizines 

savybes ir jas galima lengvai išmatuoti. Tuo tarpu emociniai komponentai yra glaudžiai susiję su 

psichologiniais aspektais ir požiūriu į įmonę, atsirandančiu iš individualios patirties. Taigi, įmonės 
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įvaizdį galima apibrėžti, kaip proceso rezultatą, atsirandantį po įvairių įmonės savybių palyginimo. 

Küçüksüleymanoğlu (2015) teigimu, įvaizdis yra tai, kaip suinteresuotosios šalys suvokia įmonę arba 

jos produktus/paslaugas. Taigi, išanalizavus skirtingų autorių pateiktus įmonės įvaizdžio 

apibrėžimus, galime teigti, jog organizacijos įvaizdžio esmė - įvaizdis, tai įspūdis apie organizaciją 

visuomenėje. 

Organizacijos įvaizdžio kūrimas – tai planingas, ilgas ir žiniomis grindžiamas procesas. Todėl 

tikslingai formuoti įvaizdį galima tik išanalizavus įvaizdžio sampratos klasifikaciją. Organizacijos kaip 

ir asmenys palieka vienokį ar kitokį įspūdį. Visuomenės nuomonė apie įmonę gali būti suformuota 

reklamos ir kitų faktorių pagrindu. Įvaizdis turi skirtingus tipus, kuriuos išskiria Jefkins (1994): 

 

1 pav. Įvaizdžio tipai 

Šaltinis: sudaryta darbo autorės pagal: Jefkins, F. (1994). Public relations techniques (2nd ed). 

Butterworth Heinemann. 

„Veidrodinis – tai savęs suvokimo įvaizdis, t. y. lyg mes žiūrėtume į veidrodį ir samprotautume 

apie tai, kokie esame. Paprastai šis įvaizdžio tipas teigiamas, nes psichologiškai pirmiausiai save 

vertiname teigiamai. Šio tipo įvaizdžio neigiamas aspektas – minimalus atsižvelgimas į nuomonę iš 

šalies. Veidrodinis įvaizdis gali būti būdingas tiek lyderiams, tiek organizacijoms. 

Dabartinio tipo įvaizdį galima apibūdinti kaip išorės grupių požiūrį į organizaciją, kuris gali būti 

formuojamas viešųjų ryšių pagalba. Svarbiausias uždavinys – ne tiek teigiamo, kiek teisingo, 

adekvataus įvaizdžio perteikimas. 

Pageidaujamas įvaizdžio tipas atspindi tai, ko mes siekiame. Jis labai svarbus naujai kuriamoms 

struktūroms, kadangi apie jas nėra jokios informacijos, todėl tik pageidaujamas įvaizdis yra 

vienintelis galimas. Be to, kiekvieno naujo darbuotojo atėjimas į organizaciją susiejamas su jos nauju 

pageidaujamu įvaizdžiu. 

Įvaizdis

Veidrodinis Dabartinis Pageidaujamas Korporacinis
Daugialypis
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Korporacinis – tai visuminis organizacijos, o ne atskirų jos padalinių ar darbo rezultatų, įvaizdis. 

Ši visuma suprantama kaip organizacijos reputacija, pasiekimai, stabilumas. Šis įvaizdžio tipas itin 

svarbus finansinėms struktūroms. Vieningą korporacijos įvaizdį padeda sukurti simbolika, uniformos 

ir t.t.  

Daugialypis įvaizdžio tipas susiformuoja nepriklausomose struktūrose, kurios susikuria skylant 

organizacijai“ (p. 504).  

Išskirti pagrindiniai įvaizdžio elementai leidžia geriau suprasti įmonės įvaizdžio esmę, iš ko jis 

susideda bei jo prigimtį.  

Apibendrinant galima teigti, jog įvairioje mokslinėje literatūroje įvaizdžio samprata 

apibrėžiama skirtingai, tačiau esmė yra viena – įvaizdis, tai įspūdis apie organizaciją visuomenėje. 

Organizacijos įvaizdžio kūrimas – tai planingas, ilgas ir žiniomis grindžiamas procesas. Mokslininkai 

išskiria šiuos pagrindinius įvaizdžio tipus: veidrodinis, dabartinis, pageidaujamas, korporacinis bei 

daugialypis. 

 

2. Įmonės įvaizdį formuojantys veiksniai 

Kiekvienos įmonės įvaizdis susiformuoja nepriklausomai nuo to ar ji to nori. Įvaizdis gali būti 

pozityvus arba priešingai – negatyvus. Jo kūrimas ir įtvirtinimas tai procesas, kurio rezultatai 

pasirodo ne iš karto arba ne tokie, kokių tikėtasi. Kiekvienos organizacijos įvaizdis susideda iš 

daugybės elementų, tačiau bendras vaizdas apie kiekvieną įmonę susiformuoja iš šių elementų:  

• Prekės/įmonės ženklas 

• Reputacija 

• Ryšiai su visuomene (Inc.Magazine, 2021) 

Pirmiausia, organizacijos įvaizdis visuomenėje susiformuoja išgirdus jos pavadinimą, arba 

reklamoje, arba pokalbyje, arba žiniasklaidoje. Potencialūs klientai pamatę vizualų įmones 

pristatymą pasąmonėje susikuria savo „vaizdą“ apie įmonę. Todėl įmonėms svarbu yra kurti savo 

identitetą: įmonės spalvos, logotipas, šūkis, misija, vizija, vertybės. Kiekviena įmonė turi susikurti 

logotipą, nes jis yra tarsi organizacijos širdis, patvirtinanti įmonės tapatybę, o keičiantis 

tendencijoms, jį visada galima pakeisti, tam, kad įmonė neatsiliktų. Beşiray (2016) teigimu, prekės 

ženklas atskiria įmonės produktą nuo konkurentų bei padeda rinkoje sėkmingai konkuruoti. 

Pasak Bozkurt (2018), įmonės reputacija yra abstrakti sąvoka, paaiškinanti, kaip įmonė 

suvokiama visų jos aspektų atžvilgiu. Reputacija turi įtakos įmonės finansiniams veiklos rezultatams 

bei konkurenciniam pranašumui, tai yra elementas labiausiai įtakojantis įmonės tvarumą. Gera 

reputacija tai yra ir atsiliepimai apie įmonę, ir reklamos kokybė bei atsiliepimai apie organizaciją kaip 
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darbdavį. Gera reputacija sukuria pasitikėjimą akcininkams ir šalina kliūtis, trukdančias sėkmingai 

konkuruoti rinkoje. Įmonės reputacija vartotojams asocijuojasi su jos siūlomų prekių/paslaugų 

kokybe, bet taip pat teigiamai reputacijai suformuoti labai svarbi įmonės socialinė atsakomybė. 

Vartotojams patyrus neigiamą patirtį įmonėje, labai didelė tikimybė, kad daugiau į tą pačią įmonę 

negrįš.  

Palaikant ryšius su visuomene, organizacija siekia perduoti tam tikrą informaciją į išorę 

(visuomenei) ir į vidų (darbuotojams). Viešųjų ryšių pagalba įmonė užmezga svarbius kontaktus su 

visuomene. Palaikyti kontaktą su visuomene galima šiomis priemonėmis: televizija, laikraščiai, 

žurnalai, socialiniai tinklai. Pasak Šliburytės (2001), „norint sėkmingai plėtoti savo verslą, būtina 

palaikyti pastovius ryšius su visuomene ir atskiromis jos grupėmis, būtina žinoti visuomenės 

nuomonę svarbiais įmonei klausimais, visuomenės ir atskirų jos grupių poreikius bei interesus ir 

tinkamai planuoti savo veiksmus. Tokia informacija ir ryšiai reikalingi siekiant sukurti ir stiprinti 

visuomenės pasitikėjimą ir palankumą įmonei, didinti visuomenės susidomėjimą, įgyti visuomenės 

supratimą ir pritarimą įmonės veiklai, įtakoti visuomenės nuomonę svarbiais įmonei klausimais, 

efektyviai spręsti iškylančius konfliktus tarp įmonės ir visuomenės ir palaikyti teigiamą įvaizdį 

visuomenės akyse. Tam įmonės turi plėtoti ryšių su visuomene veiklą kaip vieną būtinų marketingo 

rėmimo komplekso elementų“ (p. 159). 

Apibendrinant galima teigti, jog yra keli pagrindiniai veiksniai, kurie formuoja įmonės įvaizdį: 

prekės/įmonės ženklas, reputacija bei ryšiai su visuomene. Labai svarbu yra plėtoti visus įmonės 

identiteto elementus bei, kad jos viduje nariai aiškiai suvoktų savo atliekamus veiksmus. Tokiu būdu 

vyks komunikacija organizacijos viduje su išore. 

 

3. Įvaizdžio svarba įmonei 

Kiekvienos organizacijos pagrindinis tikslas yra gauti pelną, o tai reiškia, jog įmonė 

suinteresuota turėti palankų įvaizdį visuomenėje. Įvaizdžio formavimas tampa aktualus norint 

visuomenės akyse atrodyti patraukliai bei patikimai. Dažnai pasitaiko, kad įvaizdis nėra visiškai toks, 

kokio asmuo ar organizacija nusipelno, o juo labiau pageidauja. Tačiau teigiamas organizacijos 

įvaizdis nėra atsitiktinis, jis yra sukuriamas, pasiekiamas, o kartu ir valdomas. Teigiamas įvaizdis 

atneša įmonei šia naudą: 

• didina klientų lojalumą bei sustiprina santykius su jais, 

• didina pardavimus bei įmonės pelną, 

• įgyja konkurencinį pranašumą, 

• pritraukia investuotojus, 
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• įmonė tampa patraukliu darbdaviu (Satyendra, 2015). 

Organizacijos turinčios gerą įvaizdį, įgyja didesnį konkurencinį pranašumą konkurentų 

atžvilgiu. Patikimos įmonės įvaizdis padeda didinti pardavimus, pritraukti investuotojus bei didina 

klientų lojalumą. Labai dažnai vartotojai ryžtasi už gero įvaizdžio kompanijos prekę arba paslaugą 

mokėti daugiau, nei už tokią pačią prekę siūlančios kompanijos apie kurią neturi jokių žinių. 

Teigiamas organizacijos įvaizdis suteikia galimybes pigiau pirkti ir atitinkamai brangiau parduoti. Visa 

tai užtikrina ir palaiko ilgalaikę materialią organizacijos gerovę. 

Apibendrinant galima teigti, jog kiekvienai organizacijai yra labai svarbu turėti tam tikrą įvaizdį, 

kadangi tai yra vienas svarbiausių įmonės marketingo strateginio valdymo tikslų. Visos įmonės turi 

tam tikrą įvaizdį, nepriklausomai ar įmonė to nori ar ne. Teigiamo įvaizdžio kūrimas ir palaikymas 

yra menas, kadangi teigiamas organizacijos įvaizdis nėra atsitiktinis, jis yra sukuriamas, pasiekiamas, 

o kartu ir valdomas. Įvaizdis lems ar vartotojai naudosis/pirks įmonės prekes/paslaugas, bei ar 

rekomenduos kitiems. Įmonei turint palankų įvaizdį, lengviau pritraukti naujų klientų, pasirašyti 

pelningų sutarčių arba net pritraukti investuotojus.  

 

Išvados 

1. Išanalizavus skirtingų autorių pateiktą įvaizdžio sampratą, jis apibrėžiamas kaip emocinis 

organizacijos, jos prekių bei paslaugų suvokimas. Įvaizdis gali būti skirtingų tipų: veidrodinis, 

dabartinis, pageidaujamas, korporacinis bei daugialypis.  

2. Yra įvairių veiksnių lemiančių pozityvų arba negatyvų organizacijos įvaizdį, tačiau pagrindiniai 

išskiriami šie: prekės/įmonės ženklas, reputacija bei ryšiai su visuomene. Prekės bei įmonės 

ženklas yra kone labiausiai vertinamu turtu, kurį turi organizacija. Būtent prekės ženklas 

formuoja pirmąjį įspūdį apie įmonę. Reputacijos bei ryšių su visuomene dėka organizacija augina 

klientų pasitikėjimą. 

3. Teigiamas įmonės įvaizdis yra labai svarbus ir kuria įmonei pridėtinę vertę, nes didina klientų 

lojalumą, finansinius rezultatus, patrauklumą investuotojams, konkurencinį pranašumą bei 

tampa patraukliu darbdaviu. 
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THE IMPORTANCE OF CORPORATE‘S IMAGE 

Summary 

It is very important for every organization to have a certain image, as this is one of the most important goals of 
a companys’s strategic marketing management. Organizational image refers to people's global impressions of an 
organization and is defined as people's loose structures of knowledge and beliefs about an organization. Having a 
positive image in today’s business environment becomes a guaranteed of a successful organization’s existence. There 
are various factors that determines the positive or negative image of an organization. However, there are several key 
factors: a company’s brand, reputation and public relations. The company’s brand are the most valued assets as an 
organization has. It forms the first impression of the company. The next important factors is reputation and public 
relations, as these factors help the organization to build customers trust. So with a strong brand identity, customers are 
much more likely to remember company’s business. 
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KARJERA ŠIUOLAIKINIAME PASAULYJE. 

Aistė Ambrozaitytė 
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________________________________________________________________________________ 

Įvadas 

Šiuolaikiniame moderniame bei sparčiai besikeičiančiame pasaulyje gausu įvairių pokyčių. 

Sparčiai keičiasi ne tik žmogus bei jo gebėjimai, tačiau ir karjeros galimybės. Vis dažniau ir dažniau 

atsiranda naujų profesijų, keičiasi darbo pobūdis. Tobulėjančios technologijos iš profesijų rinkos 

išstumia darbus, kurie tampa nebepaklausūs ar visai nereikalingi. Dabartiniamie pasaulyje, karjeros 

samprata yra labai pakitusi, todėl žmogus norintis pasiekti aukščiausią karjeros viršūnę bei 

svajojantis apie geriausias darbo galimybes turi pats imtis atsakomybės už savo svajonių karjeros 

pasiekimą.  

Straipsnio tikslas – išanalizuoti karjeros šiuolaikiniame pasaulyje galimybes. 

Straipsnio uždaviniai: 

Apibūdinti karjeros sampratą. 

Išnagrinėti pasaulio pokyčių poveikį karjeros sampratai. 

Išanalizuoti ateities profesijas. 

Tyrimo metodas – mokslinės teorinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė. 

 

1. Karjeros samprata 

Pasak Petkevičiūtės (2013), karjera – tai stimulas, verčantis individą siekti geresnių darbo 

rezultatų ir šis stimulas yra besitęsiantis visą žmogaus gyvenimą. Prieš keletą metų paklausus 

žmogaus kas jam yra karjera, tikriausiai atsakymas būtų buvęs, jog tai yra galimybė tapti vadovu: 

skyriaus vadovu, komandos vadovu. Neveltui dažniausiai pagalvojus apie žodį karjera, prieš akis 

atsiranda vaizdas, kuriame matomas laimingas bei sėkmingas žmogus. Todėl karjera ir yra siejama 

su sėkme. 

Tendencija, karjerą sieti su sėkmingu kopimu į viršų bei garantuota sėkme šiuolaikiniame 

pasaulyje yra pakitusi. Šių dienų žmogus pagalvojęs apie karjeros galimybes mato ne tik tiesų kelią į 

išsvajotos karjeros viršūnę. Atsiranda įvairios kryžkėlės bei kliūtys, pasirinkimai – verčiantys 

susimąstyti. 
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XXI amžiuje beveik kiekviena sąvoka turi atskiras kryptis. Todėl ne išimtis ir karjeros sąvokai. 

Karjera taip pat turi keletą krypčių. Jos skirstomos į organizacinę ir asmeninę karjerą: 

• Organizacinės karjeros pagrindinis skirtumas, kad tokia karjera yra vystoma didelėse 

įmonėse bei ji apima tik dalį darbuotojų. Šios karjeros ypatumas yra tas, jog dažniausiai už 

darbuotojo karjerą yra atsakingas darbdavys bei pati organizacija. Daugelis dalykų, tokių kaip 

sprendimai, tikslai, karjeros vystymosi greitis bei kryptis priklauso būtent nuo organizacijos, o ne 

nuo pačio asmens. Tačiau darbdaviai turi atsakyti už ilgalaikius darbuotojų karjeros vystymo siekius 

(Petkevičiūtė, 2013). Toks karjeros pobūdis užtikrina darbuotojo užimtumą, tačiau ne visuomet 

skątina vystytis bei tobulėti. 

• Asmeninėje karjeroje pats asmuo gali nuspręsti kokia kryptimi nori eiti. Jei asmuo turi 

noro mokytis bei tobulėti, jis pats gali modeliuoti bei valdyti savo karjerą. Tik nuo asmens siekių ir 

galimybių priklauso kokiu greičiu vystysis karjera. Tokia karjeros kryptis užtikrina nuolatinį vystymąsi 

bei asmenybės augima, tobulėjimą. 

• Nevien karjeros kryptis svarbi šiuolaikiniame pasaulyje. Asmuo turi nuspręsti ne vien 

tai ar organizacija ar pats nori siekti karjeros aukštumų, tačiau turi pasirinkti ir karjeros rūšį taip pat. 

Yra išskiriamos dvi svarbios karjeros rūšys: 

• Vertikali karjera –judėjimas aukštyn ar žemyn organizacijos vadybinės ar profesinės 

hierarchijos laiptais (Valickas, Dereškevičiūtė, Navickienė, Chomentauskas, Žukauskaitė, 2014). Ši 

karjeros rūšis pasižymi tuo, jog darbuotojui yra skiriamos vis aukštesnės ir aukštesnės pareigos, 

suteikiama daugiau teisių bei keliamas atlyginimas. 

• Horizontali karjera – tai perėjimas į kitą to paties lygmens programą ar projektą. Ši 

karjeros rūšis, skirtingai negu vertikali karjera, nepasižymi vien kilimu į viršų. Asmuo šioje karjeroje 

gauna daugiau darbo bei atlieka daugiau funkcijų. Visa tai pasiekia tobulėdamas: vykdamas į 

seminarus, įvairias konferencijas. Asmuo domisi ne tik kaip pasiekti karjeros aukštumas, bet kaip 

tapti geriausiu savo srityje. Horizontali karjera leidžia įgyti kintančios patirties, suteikia laisvės, 

padeda atrasti saviraiškos galimybes. 

Apibendrinant galima teigti, jog šiuolaikiniame pasaulyje karjeros samprata yra pakitusi. 

Anksčiau asmuo siekdavo karjeros tik dėl finansinės naudos ir galvojo, kad karjeros aukštumos yra 

būti vadovu. Dabar būti karjeros viršūnėje nereiškia būti vien tik vadovu. Galima būti savo srities 

specialistu, gerai išmanyti darbą ir kiti manys, jog jau esi vršūnėje. Šiuo metu siekdamas auštumų 

asmuo turi nuspręsti kaip jis to pasieks bei ko tikisi iš to. Tik norėdamas mokytis ir tobulėti gali 

pasiekti tai, apie ką visą gyvenimą svajojai. 
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2. Pasaulio pokyčių poveikis karjeros sampratai 

Besikeičiant bei tobulėjant pasauliui – tobulėjame ir mes, žmonės. Tačiau keičiasi ne vien 

žmonės. Keičiasi visos gyvenimo sritys. Ne išimtis ir karjera. Įvairūs pokyčiai vienaip ar kitaip paveikė 

karjerą. Todėl lyginant darbo rinką prieš kelis dešimtmečius ir dabar, tikrai atrasime nemažai 

skirtumų. Karjeros pokytį lėmė kelios svarbios jėgos: 

• Globalizacija – tai savaiminis rinkos procesas, vykstantis dėl akivaizdaus darbo 

pasidalijimo pranašumo (Vainienė, 2005). Globalizacija paskatino kurtis naujoms rinkoms, pradėti 

dirbti su naujomis priemonėmis (mobilieji telefonai, internetas, socialinės medijos) bei pagal naujas 

taisykles (sumažinta politikos įtaka). Taip pat globalizacijos dėka pradėjo vystytis moderniausios 

technologijos. Nors tai leido įmonėms sutaupyti lėšų, atpiginti prekes, tačiau tai turėjo ir neigiamų 

pasekmių. 

• Demografija – duomenų apie gyventojų skaičių, tankį, gyvenamąją vietą, amžių, lytį, 

rasę, profesiją ir kt. rinkimas, apdorojimas ir analizė (Vainienė, 2005). Pasaulyje keičiasi demografinė 

raida ir tai turi įtakos karjerai. Šiuo metu išgyvenami ryškūs demografiniai pokyčiai ne tik Lietuvoje, 

bet ir visame pasaulyje. 

 

2 pav. Darbo neturintis ir įdarbintas jaunimas 

Šaltinis: Užimtumo tanyba (2019). Jaunimas darbo rinkoje, p. 4., https://uzt.lt/wp-

content/uploads/2019/11/Jaunimas-darbo-rinkoje_1128.pdf  

 

Besikeičianti gyventojų amžiaus struktūra veikia darbo rinką. Jaunimui yra sunkiau įsidarbinti, 

nes trūksta darbo vietų, o darbdaviai nenori priimti darbo patirties neturinčio jaunimo ir mieliau 
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renkasi vyresnius, kurie turi patirties. Dauguma jaunimo neturi darbo, tačiau taip pat nemaža dalis 

yra įdarbinta. Tarp jaunimo neturinčio darbo tik maža dalis yra absolventų (1 paveikslas). 

• Informacinės technologijos – tai apima tokias technologijas kaip kompiuteriai, įvairi 

programinė įranga. Tobulėjančios technologijos leidžia skleisti žinias greičiau, padeda lengviau 

sukurti verslo idėjas. Būtent tai didina darbo rinkos produktyvumą. 

Globalizacijos, demografijos bei informacinių technologijų dėka karjera labai patobulėjo. 

Išaugo naujos darbuotojų savybės: lankstumas, savarankiškumas, gebėjimas bei noras mokytis, 

greitas reagavimas į pokyčius. Šiuolaikinėse organizacijose daug dėmesio skiriama bendrai organ-

izacijos kultūrai ir identitetui kurti, nes tai padeda pereiti nuo išorinės darbuotojų kontrolės prie 

savikontrolės ir vidinės motyvacijos. Jei darbuotojui priimtina organizacijos kultūra, jis jaučiasi esąs 

visateisis jos narys, atsiranda vidinė motyvacija siekti bendrų tikslų (Valickas, Chomentauskas, 

Dereškevičiūtė, Žukauskaitė, Navickienė, 2015). Taip pat atsiranda vis daugiau galimybių dirbti 

savarankiškai. Asmuo dėl tobulėjančių technologijų gali dirbti iš bet kurios pasaulio vietos. Tačiau 

atsirado ir neigiamų pasekmių: kompanijos mieliau renkasi darbuotojų samdymo formas, tokias kaip 

laikinas, trumpalaikis, todėl yra sunkiau siekti karjeros. Pradeda didėti darbo jėgos perteklius, 

atsiranda nedarbo problema. 

Apibendrinant galima teigti, jog šiandieninis pasaulis yra visiškai kitoks nei prieš kelis 

dešimtmečius. Dėl naujausių technologijų ir globalizacijos pasaulis patobulėjo. Darbo rinkoms yra 

lengviau vykdyti projektus bei organizuoti pačius darbus dėl išsivysčiusių technologijų. Žmonėse 

vystosi naujos savybės padedančios prisitaikyti prie šiuolaikiškos darbo rinkos. Pasikeitęs pasaulis 

turi ne vien pliusų, tačiau ir minusų. Darbuotojams vis sunkiau vystyti norimą karjerą, kadangi 

darbdaviai dažniau renkasi trumpalaikius dabuotojus. Norint pritapti prie šiuolaikiško pasaulio 

svarbu sekti svarbiausias tendencijas bei pasinaudoti naujomis galimybėmis, kad nekiltų grėsmė 

karjeros vystymuisi. 

 

3. Ateities profesijos 

Gyvendami tokiame laikotarpyje, kai pasaulis sparčiai tobulėja dažnai girdime, jog ateityje 

darbuotojus keis robotai, bus atleista daugybė žmonių. Tačiau į tai reikėtų pažiūrėti iš gerosios 

pusės, negalvoti kiek žmonių bus atleista, bet susimąstyti apie tai, kokių darbuotojų vis dar reikės 

pasauliui, kokie darbuotojų įgūdžiai bus svarbūs, kokios srities specialistai negali būti pakeisti 

robotais. 

Asmeninės savybės bei įgūdžiai yra svarbūs ieškant darbo. Darbdaviai vis dažniau ieško 

darbuotojų, kurie sugeba sėkmingai komunikuoti su kitais, gerai bei laiku atlieka užduotis. Gyvenimo 
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aprašymas bei darbo patirtis – tai dar ne viskas ieškant darbo. Darbo paieškos sėkmė priklauso ir 

nuo asmeninių savybių. „Nepaisant kandidato titulų, pasiekimų ar intelektinių gebėjimų, darbdaviai 

dažnai pirmenybę teikia supratingam, empatiškam, draugiškam ir bendraujančiam kandidatui, 

turinčiam stiprius tarpasmeninius įgūdžius“ (Čeledinaitė, 2018). Taip pat svarbūs tokie įgūdžiai: 

noras mokytis, tobulėti. Organizacijose vis dažniau pradeda dirbti skirtingų kultūrų bei amžiaus 

žmonės. Nenuostabu, jog nuotolinis darbas įgauna dar daugiau populiarumo, todėl svarbu, kad 

darbuotojas turėtų noro mokytis bei tobulėti, dirbti lanksčiu grafiku. 

Profesijos pasirinkimas turi priklausyti nuo to, ko žmogus nori bei koks pats žmogus yra. 

Dažniausiai pasirinkimo kryžkėlėje įstrigusius jaunuolius bando išgelbėti tėvai siūlydami profesijas, 

kurios jiems atrodo geriausios. Tačiau tėvai juk ne visuomet žino kas yra geriausia. Todėl renkantis 

profesiją reikėtų pačiam pagalvoti ką nori veikti ateityje. 

Gana sunku prisitaikyti prie kintančios darbo rinkos. Sunkiausia prisitaikyti yra vyresniems 

žmonėms. Tačiau ir ką tik mokyklas baigę jaunuoliai turi bandyti taikytis prie šiuolaikinės darbo 

rinkos renkantis profesiją, nors tai ir nėra labai lengva. Dažniausiai norintys prisitaikyti prie pasaulio 

žmonės renkasi profesinio ugdymo mokyklas. Jose mokantis, specialybę galima įgyti per labai 

trumpą laiką. Praktiniams užsiemimams profesinio ugdymo mokyklos skiria daugiau laiko negu kitos 

mokyklos, todėl besimokantieji iškart po studijų turi daugiau praktikos nei kiti. Nors tokiose 

mokyklose yra greičiau įgyjama specialybė, tačiau prieš pradedant studijas reikėtų labiau pasigilinti 

ir išsianalizuoti kokios profesijos yra paklausiausios šiuo metu ir kokios bus paklausios po keleto 

metų. 

Šiuo metu paklausių profesijų yra gan nemažai. Nors žmonės galvoja, jog reikalingiausia 

specialybė yra susijusi tik su IT specialistais, tai nėra visiška tiesa. Pagal Užimtumo tarnybos sudarytą 

sąrašą galima matyti, jog reikalingi ne vien IT specialistai (1 lentelė). Darbo rinkai reikalingi 

specialistai bei vadovaujantis personalas, tiek pat reikalingi kvalifikuoti darbiningai bei taip pat ir 

nekvalifikuoti darbuotojai. Nors atrodo, jog kai kurių profesijų šiuo metu tikrai netrūksta, tačiau 

nereikėtų susidaryti klaidingos nuomonės. Net ir paštininko profesija šiuo metu gali būti gana 

paklausi specialybė. Trūksta ne tik mokytojų, bet ir statybininkų, virėjų ar siuvėjų. 
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1 lentelė. 2021 m. paklausios profesijos 

 

Sudaryta autorės pagal: Paklausios profesijos (2021). https://uzt.lt/darbo-rinka/paklausios-

profesijos/ 

 

Visos specialybės yra savotiškos bei įdomios. Tačiau, jeigu norima išsirinkti paklausiausią 

specialybę, reikėtų nepamiršti tikrinti internete paklausių profesijų sąrašą. 

Apibendrinant galima teigti, kad dauguma specialybių yra paklausios šiuolaikiniame pasaulyje. 

Svarbu nepamiršti, jog nebūtinai paklausiausia profesija reiškia, kad ji yra taip pat ir pelningiausia 

profesija. Renkantis profesiją labai svarbu išsinagrinėti kuo viena profesija geresnė ar blogesnė už 

kitą, kokie darbo įgūdžiai svarbūs išsirinktai specialybei. Beveik kiekvienam darbdaviui svarbu, jog 

darbuotojas turėtų noro tobulėti, mokytis naujų dalykų. Nors daugumai atrodo, jog paklausiausios 

specialybės ilgai išlieka tos pačios, reikėtų nepamiršti, jog negalima nuspėti kas bus ateityje. Todėl 

yra labai svarbu domėtis įvairiais statisniniais duomenimis ir tik tuomet rinktis, kuri profesija bus 

paklausiausia bei tinkamiausia tau pačiam.  

 

Išvados 

Karjera, tai procesas besitesiantis visą gyvenimą. Norint susikurti sėkmingą karjerą yra svarbu 

išsinagrinėti kokių rūšių karjera yra. Taip pat nemažiau svarbu žinoti kaip norima siekti karjeros ir 

Specialistai ir vadovaujantis 

personalas

Kvalifikuoti darbininkai ir paslaugų 

sektoriaus darbuotojai
Nekvalifikuoti darbininkai

Reklamos ir rinkodaros specialistai
Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių 

transporto priemonių vairuotojai
Krovikai

Sandėliavimo tarnybos tarnautojai Parduotuvių pardavėjai
Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų 

valytojai, kambarinės ir pagalbininkai

Administravimo ir vykdomieji 

sekretoriai

Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų 

vairuotojai
Pakuotojai (rankomis)

Miestų ir kelių eismo planuotojai Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
Kiemsargiai ir giminiškų profesijų 

darbininkai

Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai Statybininkai
Kitur nepriskirti nekvalifikuoti 

apdirbimo pramonės darbininkai

Telekomunikacijų inžinieriai Virėjai Prekių krovėjai į lentynas

Buhalteriai Dailidės ir staliai
Nekvalifikuoti inžinerinių statinių 

statybos darbininkai

Mechanikos inžinieriai
Vandentiekininkai ir vamzdynų 

montuotojai

Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio 

darbininkai

Slaugos specialistai Darbininkai izoliuotojai Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)

Paštininkai ir giminiškų profesijų 

tarnautojai
Elektromechanikai ir elektromonteriai

Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio 

darbininkai
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kas yra svarbiau: ar pasiekti viršūnę ar negalvojant apie kopimą vien tik į viršų mokytis kaip tapti 

geriausiu specialistu savo srityje. 

Pasaulio pokyčiai tokie kaip globalizacija, demografija pakeitė karjeros sampratą. 

Pasikeitusiame pasaulyje darbdaviai dažniau renkasi trumpalaikius darbuotojus nei pilną darbo 

dieną dirbančius asmenis. Taip pat jaunesniems asmenims yra kur kas sunkiau įsidarbinti, nes 

darbdaviai renkasi labiau patyrusius darbuotojus. 

Ateities profesijos – svarbus faktorius renkantis specialybę. Šiuolaikinės paklausios profesijos 

skiriasi nuo paklausių profesijų prieš kelis dešimtmečius. Norint žinoti kokios specialybės yra 

paklausios šiandien, svarbu sekti kokių darbuotojų labiausiai trūksta. Labiausiai dėmesys 

atkreipiamas į tokius darbuotojus, kurie turi noro tobulėti, mokytis, sugeba sėkmingai bendrauti su 

kitais, neatsilieka nuo naujovių. Taip pat svarbu nepamiršti, jog paklausi profesija nėra lygi pelningai 

profesijai. 
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CAREER IN THE MODERN WORLD 

Summary 

One of the most important things to people is to have a successful career. Career can be one job but also can be 
and many jobs. Career includes working experience, training and education. It is important to know that career have 
some types like vertical career or horizontal career. Vertical career is like to climb in the top. Horizontal career are 
different, because it means that you think not about how to be on the top, but you want to be the best specialist in your 
field. Also to be a succesful in career it is important to know how careers have changed and what professions are most 
relevant nowadays.  
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Introduction 

The world is always changing. People like politicians try to do their best that individuals can 

live a dream life. Of course, it is not easy. There are always a lot of factors that hinder change. In 

some countries, there is volcanic eruption risk and in others there are tsunamis. But one huge 

problem has united the world and that is a pandemic. Issues like virus seem to be destroying the 

world but seeing how the world is doing it can be said that all problems only help the world not to 

collapse but to grow. Various problems drive the earth to improve and be a better place to live. 

The aim of the article – analyze the impact of a COVID-19 pandemic on business. 

Objectives of the article: 

Describe the main business risk factors 

Examine the impact of a pandemic on the world 

To analyze the difficulties encountered by the business during the first and second quarantine 

in Lithuania. 

 

1. Main business risk factors 

Business risk is the exposure a company or organization has to factor(s) that will lower its 

profits or lead it to fail. Anything that threatens a company's ability to achieve its financial goals is 

considered a business risk. Many factors can converge to create business risk. Sometimes it is a 

company's top leadership or management that creates situations where a business may be exposed 

to a greater degree of risk (Kenton, 2020). 

Before the pandemic businesses had other risk factors that were in the priorities. It was 

market fluctuations that have more impact on the company due to economic cycles in the countries. 

Another risk factor was natural disasters such as earthquakes, tsunamis, typhoons, and floods, 

accidents such as fires, power outages, and system failures, acts of terror, infection, and other 

unpredictable factors that could adversely affect the Group's business operation (Business Risk 

Factors, 2021). And another main issue was financing where the business environment in the 
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semiconductor industry is deteriorating in financial and equity markets as a result, the company 

may have to face limitations or difficulties in the business. 

Because of the COVID-19 and lockdown, many businesses have a lot of impact on their 

activities now a day and this situation has some consequences and risks. Some main company’s risk 

factors are most important now. 

Firstly, the pandemic is one of the biggest risk factors. COVID-19 is a virus that passes on by 

air and a lot of people in all different countries can be infected if they will not comply with 

restrictions and security measures. Coronaviruses are a large group of viruses that are common 

among animals. In rare cases, they are what scientists call zoonotic, meaning they can be 

transmitted from animals to humans, according to the US Centers for Disease Control and 

Prevention (Christensen, Senthilingam, 2020). So, this factor is the main because individuals could 

not contact each other and they need to hold a distance because they have a risk to develop 

coronavirus. 

Another aspect is the impact of the COVID-19 on asset prices. In the first place, we see that 

pandemic affects more the stock market. The biggest impact we can see is the firm's value for 

petroleum and natural gas firms, restaurants and hotel firms, transportation firms, machinery firms, 

and aircraft, ships. All these industries having an impact on the asset prices during the quarantine, 

because of the lockdown. All people need to work from the houses and some of these industries 

just lost their costumiers. People who stay at home don't need some of these services. 

One more aspect is COVID-19 and employment. The pandemic also made a serious impact on 

the labor market. Before the coronavirus employment was less than after the lockdown and all 

those service sectors closure. Because of the pandemic, a lot of sectors had to close their business 

or find new ways how to work without contacting whit the customers. In this situation lot of staff 

needed to work from home or don't work and get some benefits from the government. 

And of course, competition between companies due to a pandemic. When strict quarantine 

was introduced in Lithuania many companies could not achieve their activities and they were 

needed to find a way how to work. In that case, companies decide to move to the virtual space and 

trade and conduct their business there or just do deliveries to Customer's houses. Because a lot of 

industries were the same, they competed with each other's in sales and they needed somehow to 

advertise which would be more attractive than competitors. 

All in all, the business has many risk factors. During a pandemic, those factors increase and 

that is not good for business. But the good thing is that thanks to all these issues, the business has 

improved rapidly and learned to solve various problems quickly. 
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2. Impact of a pandemic on the world 

Many various problems can cause damage to the world. However, only units have made a 

world-class impact. One of them is the Covid-19 virus. This virus affected the whole planet and 

thanks to this virus a pandemic and quarantine have started. A pandemic that spread around the 

world began a year ago. Covid-19 has had a major impact not only on people but also on various 

sectors. 

The Covid-19 pandemic confused humankind. It has greatly affected and changed people's 

lives. So there have been several effects among humans: 

• More deaths. So many people who have died from covid-19 had dementia and it is 

partly because both conditions more affect the elderly (The economist, for those affected by 

dementia, the pandemic has been especially grim, 2020). The coronavirus has been especially 

dangerous for people who are already suffering from heart disease, respiratory problems, diabetes, 

and so on. Also, the pandemic dangerous for those people who are not hygienic or cannot keep 

their distance from others. Lockdown affects people. They cannot go to cafes, restaurants, or even 

clubs. Just stay at home between the four walls. Because of that, the number of suicides was 

increased. 

• Lots of people lost their jobs. Because of the pandemic some shopping malls, cafes and 

restaurants had to close, so lots of people lost their jobs. Also, some stores did not survive the 

quarantine and more people lost their livelihood. 

• The shape of happiness has changed. The virus affected people's emotions. Before 

Covid-19 all people of different ages were happier (see Figure 1). 

 

 

Figure 1. People’s happiness 2017-2021 (10 – completely satisfied) 
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Source: The pandemic has changed the shape of global happiness. Access through internet: 

https://www.economist.com/international/2021/03/20/the-pandemic-has-changed-the-shape-of-

global-happiness?itm_source=parsely-api 

 

During a pandemic, the old has become happier and the young more miserable. When the 

coronavirus has begun young people started worrying about their life. It is uncomfortable when the 

government determines whether they can see friends or attend classes (The economist, 2021). 

Students started to worry about finding a job after graduates. Also they unable to make plans for 

the future because of the pandemic no one knows what happens in the future. It is strange but older 

people's happiness during quarantine decrease a little but not that much how younger people. 

Covid-19 has a huge impact on the world economy and various sectors. Several sectors have 

suffered the most: 

• Aviation industry. This industry has been badly damaged. Airlines cutting flights and 

customers canceling business trips and holidays (Jones, Palumbo, Brown, 2021). Some airlines do 

not fly to countries where the number of illnesses from Covid-19 is increasing. Flights are often 

canceled and planes accommodate fewer people when before a virus. 

• Educational sectors. When the pandemic started, almost all schools have been closed. 

Not everyone institution was ready to work online. It is difficult for teachers not to communicate 

with students face to face but lead lessons using video conferencing platforms such as Zoom, Google 

meet, or Teams (Mobo, 2021). For students, it is not easy too. They are lazier and it is hard to look 

at the screen for long. It is not easy to concentrate when you are studying at home. 

• Entertainment industry. The pandemic has a huge impact on film and television 

production. Movie theaters were closed, events, premieres, and entire marketing and distribution 

campaigns were postponed or canceled (Condurat, 2021). Actors and artists can be said to have lost 

their jobs and cinema drivers quickly moved to online space. It is a risk for theaters to disappear. 

• Cultural sectors. Museums were closed. All cultural events were canceled and people 

do not have where to go if they want some cultural or educational programs. 

• Tourism industry. During a lockdown, people could not leave their country, and if they 

were allowed to leave then other countries did not want to let in foreigners. This caused a decrease 

in tourism and trade in travel services. 

All in all, the pandemic has a huge impact on all the planet. Viruses like Covid-19 crushed the 

world and individuals. Now people and institutions suffer from it. Little by little happiness 

disappears from the world. 
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3. Difficulties encountered by the business during the first and second quarantine in Lithuania 

3.1. Lithuania during the first quarantine 

When the coronavirus first time was mentioned in the world no one thought that the virus 

will come to our country. It wasn’t so serious, and everyone thought that this disease would not 

come to Lithuania, because it was too far from us. When coronavirus first time was mentioned in 

Lithuania people didn’t know what they were supposed to do, and Lithuania wasn’t ready for that. 

There were a deficit of masks and gloves in the country and because of that society started to panic. 

In the spring of 2020, March 13 in Lithuania was introduced global quarantine and as a result, people 

started to worry more. Folks began to buy everything that they founded in the stores and couple of 

weeks all stores were empty. In that case, the government reacted very well according to situation 

they care about buying and ordering more masks and gloves to be sure that for everyone it would 

be enough. After that, it seemed that Lithuania was solving this problem effectively. Stores and 

small service sectors who could work in that time started dealing whit this problem and booked 

more groceries for the customers and they bought all goods that last longer and could stay at home 

longer. 

That quarantine was a surprise for everyone, but people adapted very well. Of course, that 

was very difficult and hard but this lockdown lasted just a couple of months and we were able to 

stay calm and safe at our houses. People were responsible and they were following all rules that our 

government offered. This quarantine helped and the number of infections decreased. In the middle 

of the summer, government changed the restrictions. They decided to ease them, because 

according to Prime Minister Saulius Skvernelis (2020) the easing of the lockdown has shown that 

people continue to behave responsibly irrespective of the relaxed restrictions, therefore we can 

slowly get back to normal. 

The businesses were not ready for the first wave and they didn’t know what was waiting for 

them and how they supposed to work. When the government decided to close all businesses, which 

had direct contact with customer’s no one knew how they supposed to get revenue from the 

business if they can’t work. During the first quarantine only important businesses and big 

supermarkets could work. If some industries were able to continue, the activities they had to control 

the flow of people watch that they hold the distance and disinfected everything in the premises. 

Those who could not continue their activities were supposed to find the way out of this situation. 

Some of the companies found a decision to this situation and become more elastic and more 

adapted to lockdown conditions. Some of the businesses started to deliver their productions directly 
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to client's houses or moved to the online space. It showed that Lithuanian people and businesses 

are more adapted and very tough. 

In summary, it can be said that although Lithuania wasn’t ready for the coronavirus and all 

that situation in the country government, the nation, and of course business got it and find the way 

from this situation. If companies weren’t going so well as they want to, they still survived and did 

not fail and bankrupt. 

 

3.2. Lithuania during second quarantine 

In autumn during the pandemic, when the number of cases began to rise again Lithuania's 

government started second quarantine. The second wave of coronavirus is much more terrible and 

more powerful. 

People from the first lockdown know how to survive this and how not get bored when need 

always sit at home. Humans have learned to live in conditions where all entertainment can only be 

at home with the family. Of course in the places where there are more people, it is necessary to 

keep a distance. There is a big difference from the first quarantine that people have enough face 

masks, gloves and disinfectant fluid. 

Businesses also has changed since the first wave. During the second quarantine 

businesspeople solved the problem of how to work when everything is closed. The small companies 

have opened their online sites that clients can see everything online. Cafes and restaurants do that 

customers can order food straight to home. Seems that most businesses have found a way to survive 

the quarantine period without going bankrupt and how to do satisfied clients.  

The government decided to classify the municipalities into three color zones. Municipalities 

are classified based on the coronavirus incidence. All them were divided into three colors like traffic 

lights:  

• The green zone. In this zone risk of coronavirus is low and there are no additional 

restrictions. 

• The yellow zone. Municipalities in the yellow zone should be prepared and responsibly 

follow public health recommendations. 

• The red zone. This zone is the highest risk. Municipalities in these zones must follow 

expert recommendations and instructions. These areas introduced local quarantine and event 

restrictions (Public Information Group, 2020). 

All in all, if Lithuania had some issues during the first lockdown so for the second the 

government were more prepared. Everyone knows how to live through quarantine so people didn't 
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panic. Business found a way how to survive and manage their issues because it is always a way to 

solve a problem. 

 

Conclusions 

The business has lots of risk factors like some natural disasters. The emergence of coronavirus 

created even more difficulties for the companies. Pandemic has an impact on assets price, on 

employment Also began competition between businesses. But looking from the positive side now 

industries know how to be powerful in market and know how to solve problems quickly. 

Pandemic has a huge impact on all planet. Such a big issue can damage the world. During the 

quarantine, there are more deaths, lots of people lost their jobs and they started to be angry. Covid-

19 has impact and for some sectors like education or tourism industry because schools were closed 

and lessons were conducted online. Also people were not allowed to go somewhere far from home 

and especially to other countries. 

Problems encountered during the first quarantine such as deficit of gloves or face masks made 

people face the fear. During the second wave, the Government is trying to manage these problems 

and to get ready for pandemic situation. Also, people are not in fear anymore because they know 

from the first lockdown how everything will be. Everyone has hope what this pandemic will end 

someday. 
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THE IMPACT OF THE PANDEMIC ON BUSINESS 

Summary 

Before coronavirus businesses have a lot of other risk factors but when a pandemic started to show up more 
factors like asset price, unemployment. The pandemic has a huge impact on the world, especially on people. There was 
panic among the people and appeared more deaths. Industries have an impact from pandemic too. Most damage has 
aviation and tourism industries because people all the time are staying at home. In Lithuania, the first quarantine was 
different from the second. During the first quarantine, people were in fear and there was a deficit of gloves, face masks. 
For the second quarantine, people are more ready so there no longer deficit and they feel a little more confident when 
they know how to survive in quarantine conditions. 
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DARBUOTOJŲ KOMANDIŠKUMO IŠSAUGOJIMAS PANDEMIJOS METU. 

Kornelija Andrijauskaitė 

Mokslinė vadovė – lektorė Nijolė Kašėtienė 

Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas 

________________________________________________________________________________ 

Įvadas 

Dėl COVID – 19 pandemijos Lietuvoje įvedus pirmąjį uždarymą (2020 m. kovo 16 d.), didelė 

dalis įmonių susidūrė su daugybę iššūkių. Pasaulinė pandemija vis dar kelia rimtų iššūkių įvairaus 

lygio vadovams, darbuotojams ar organizacijoms. Skubios padėties valdymas jau tampa kasdienybe. 

Įvairios organizacijos supranta pokyčių neišvengiamumą, todėl tobulina strategijas kaip dirbti 

pandemijos metu ir kaip palaikyti žmonių psichinę sąmonę. Darbuotojų komandinis darbas 

pandemijos metu labai sumažėjo, tai įtakos turi, kad žmonės dirba iš namų, neturi galimybės realiai 

bendrauti ir dirbti. Labai svarbu yra, kad pandemijos metu būtų išsaugotas darbuotojų bei darbdavių 

komandiškumas, nes verslo sėkmė priklauso nuo komandos tinkamų sprendimų. Norėdami 

išgyventi neapibrėžtoje aplinkoje ir sėkmingai veikti, organizacijos turi sugebėti veikti 

neapibrėžtumo sąlygomis. Įmonėms yra būtina suburti tinkamas komandas, motyvuoti komandos 

narius, kad jie sugebėtų tinkamai reaguoti ir dirbti, kai vyksta ekstremali situacija šalyje. Norint 

pritraukti geriausius darbuotojus ir juos išlaikyti, įmonėms tenka imtis priemonių patenkinti 

darbuotojų lūkesčius bei tinkamai juos įvertinti už jų pastangas ir lojalumą (Župerkienė, 

Šimanskienė, Labanauskaitė, Melnikova ir Davidavičienė, 2021).  

Straipsnio tikslas – išanalizuoti darbuotojų komandiškumo išsaugojimo svarbą pandemijos 

metu.  

Straipsnio uždaviniai:  

1. Išanalizuoti pandemijos įtaką darbo organizavimui ir psichikai.  

2. Apibūdinti motyvacijos kaitą pandemijos metu. 

3. Išanalizuoti komandinio darbo organizavimo struktūrą ir iššūkius pandemijos laikotarpiu.  

Tyrimo metodai: mokslinės, teorinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė.  

 

1. Pandemijos įtaka žmonių darbo organizavimui ir psichikai 

Pandemija sukėlė ekonominius bei socialinius sunkumus, kurie pertvarkė asmenų ir 

organizacijų suvokimą apie darbą ir profesiją, bei sukėlė mikro ir makro pokyčius darbo srityje. 

(Kramer & Kramer, 2020). Atsparumas suvokiamas kaip gebėjimas atgauti jėgas po nelaimių, 
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nesėkmių ar traumų. Vadovavimo kontekste atsparumas suvokiamas kaip esminis daug energijos 

reikalaujantis lyderių darbas, kurie geba prisiimti atsakomybę už savo komandos narius. Atsparumas 

ir vadovavimas iki šiol buvo dažniau siejami su komandos gebėjimu atkurti aukštą energijos lygį 

susidūrus su konfliktais, toksiškomis profesinėmis situacijomis ir darbo santykiais. Darbuotojų 

atsparumas apibūdinamas kaip gebėjimas nuolat prisitaikyti ir dirbti net susiduriant su iššūkiais. 

Atsparus vadovavimas susidūrus su pandemija įgauna platesnį kontekstą: prisitaikyti ir reaguoti į 

esamą situaciją, atsigauti ir sustiprėti bei užtikrinti tolimesnius, nuoseklius veiksmus. Norėdami 

išgyventi neapibrėžtoje aplinkoje ir sėkmingai veikti ateityje, organizacijos turi sugebėti veikti 

neapibrėžtumo sąlygomis. Įmonės turi sukurti atsparumo galimybes, kurios leistų tinkamai reaguoti 

į netikėtus įvykius, kurie gali kelti grėsmę organizacijos išlikimui (Župerkienė, Šimanskienė, 

Labanauskaitė, Melnikova ir Davidavičienė, 2021). Darbo organizavimas prieš pandemiją buvo visai 

kitoks, jo nebūtų galima palyginti su šiuo metu vykstančiu darbu iš namų. Darbas vyko realiai 

darbovietėse, darbuotojai, vadovai turėjo galimybę kontaktuoti, bendrauti, išgerti kavos, rengti 

bendradarbių neformalius susitikimus. Gyvenimas darbo srityje pasikeitė užklupus virusui. 

Šiandienis darbas vyksta nuotoliniu būdu, ribojami gyvi kontaktai, susitikimai.  

Vykstanti COVID 19 pandemija kenkia ne tik fizinei sveikatai, darbo organizavimui, bet ir 

psichinei žmonių savijautai. Šis naujas virusas sukrėtė žmonių gyvenimus įvairiose srityse. Ši 

pandemija paveikė kiekvieną asmenį, nepaisant jo išsilavinimo, socialinės bei ekonominės padėties. 

Stebina tai kaip šios pandemijos padariniai lėtai paveikė žmonių psichiką, sukėlė depresiją bei kitus 

įvairius psichinius sutrikimus. Didelę įtaką daro tai, kad žmonių socialiniai kontaktai yra apriboti. 

Dažnam trūksta lankymosi kino teatruose, sporto klubuose ar kitose žmonių įprastai pamėgtose 

vietose. Dar vienas svarbus aspektas, kuris taip pat labai neigiamai veikia visuomenės psichiką, tai 

situacijos neapibrėžtumas ir jos ne valdymas. Niekas nėra tikras kaip virusas plis, kada pandemija 

baigsis, kada bus galimybė kontaktuoti su artimais žmonėmis. Žmonės turi įveikti psichologines 

problemas, kurios atsirado dėl pandemijos. (Upadhyay, Tomar & Patra, 2020). Jei žmogus suserga, 

tai jis turi izoliuotis, o izoliavimąsi galima priimti kaip naują galimybę. Tai gali būti galimybė atrasti 

naujus pomėgius, sustiprinti ryšį su artimais žmonėmis, pradėti gaminti, o galbūt ir skaityti knygas. 

Izoliavimasis – nauja galimybė pailsėti nuo kasdieninio gyvenimo ir atrasti save naujose sferose. 

Pandemijos laikotarpiu gan sunku realiai kontaktuoti su kolegomis darbe, tai labai neigiamai veikia 

žmonių bendravimo įgūdžius, tačiau yra būtina išsaugoti darbuotojų komandinį darbą. Šiuolaikinėje 

visuomenėje galima kontaktuoti ir dirbti drauge per įvairiausias platformas, dėka išmaniųjų 

prietaisų. 
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Apibendrinant galima teigti, jog pandemija visiškai pakeitė darbo organizavimą. Darbas tapo 

nuotolinis, nebėra realių mokymų, konferencijų, kursų, visi kontaktai apriboti, tai kelia grėsmę 

žmonių psichikai, tačiau pandemiją reikia suvokti kaip naują galimybę. Galimybę atrasti save, naujus 

pomėgius, tobulinti save, nesvarbu, kad pasaulis šiuo metu yra sustojęs, bet reikia tobulėti, nes 

tobulėjimas žmonėms padės užmiršti šį tamsų periodą žmonijos istorijoje. 

 

2. Motyvacijos kaita pandemijos metu 

Vienas iš pagrindinių verslo ar organizacijų elementų yra darbuotojų motyvavimas, kuris 

pandemijos metu yra dar svarbesnis. Norint suprasti motyvavimo ir gero darbo komandoje 

sampratą, tai yra būtina išsiaiškinti pagrindinę sąvoką, kuri leistų dar geriau suvokti motyvavimo bei 

komandiško darbo ypatumus. 

 

1 lentelė. Motyvacijos sąvokos pagal skirtingus žmones 

Motyvacijos sąvoka Autorius, metai 

„Motyvacija – tai priemonė, kurią naudojant vadovai gali 

sutvarkyti ar pagerinti darbo santykius organizacijoje“. 

Žaptorius, 2007 

„Motyvacija – tai tam tikra individo elgsena, veiksmai, 

tikslinga veikla, skatinama įvairių motyvų“. 

Šalčius, 2009 

„Motyvacija – tai vienas veiksnių, turinčių įtakos asmens 

veiklos rezultatams“. 

Skačkauskienė, Kiselevskaja, 2014 

Šaltinis: sudaryta autorės pagal: Žaptorius, 2007; Šalčius, 2009; Skačkauskienė ir Kiselevskaja, 

2014. 

Pateiktos sąvokos (1 lentelė) skiriasi, bet jos turi tą pačią esmę, kad ta motyvacija yra geresnio 

darbo rezultatas. Gero darbo nepasieksi vienas, dažniausiai žmones motyvuoja komandinis darbas, 

kolegų ar vadovų paskatinimai, be to, geriausia motyvacija yra pastangų ir atlikto darbo įvertinimas, 

kuris gali būti piniginis arba žodinis. Motyvacija pandemijos laikotarpiu yra labai svarbus elementas 

norint, jog asmeninis darbas ar komandinis darbas būtų atliktas gerai, o rezultatai džiugintų 

darbdavius. Motyvacija šiuo metu gali padėti išsaugoti darbuotojų komandišką darbą, šis sunkus 

laikotarpis kelia daug sunkumų, o kai gauni paskatą bei motyvaciją iš aplinkinių, tai yra galimybė 

lengviau, tai įveikti. Prieš pandemiją motyvavimo priemonės buvo kitokios nei dabar. Darbuotojam 

buvo organizuojamos išvykos už progresą, gerą darbo rezultatą, skiriamas dėmesys. Pandemijos 

laikotarpiu motyvacija kito. Nebėra susibūrimų, kurių metu darbuotojai apdovanoti ar pagiriami už 

rezultatą, nebėra išvykų. Šiuo metu skiriamas dėmesys yra tik žinučių arba virtualių pokalbių metu. 
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Pandemija iš žmonių gyvenimo pašalino gyvą kontaktą bei susibūrimus, kurie yra labai svarbi 

motyvavimo priemonė.  

Iš pradžių savo 1943 m. Pagrindiniame dokumente Maslowo žmogaus motyvacijos teorija 

apibūdina pagrindinių žmogaus poreikių rinkinį, kuris yra organizuotas santykinio galingumo 

hierarchijoje, įtvirtintas fiziologinių poreikių ir savirealizacijos, kaip atitinkamai žemiausios ir 

aukščiausios eilės poreikių (Maslow, 1943). Visų pirma, Maslow teigia, kad pagrindiniu lygiu žmonės 

yra priversti tenkinti fiziologinius poreikius, kurie palaiko gyvybę. Įmonėje šie poreikiai gali būti 

patenkinami geromis darbo sąlygomis bei adekvačiu atlyginimu. Antra, tai būtų saugumo poreikiai. 

Užtikrinta darbo vieta, saugus darbas, apsaugojimas nuo fizinės žalos, socialinės garantijos, 

draudimas, ekonominio skatinimo programos ir papildomos lengvatos, finansinė nepriklausomybė. 

Trečia, tai yra socialiniai poreikiai. Buvimas darbo grupės nariu, prisirišimas, geri darbo santykiai, 

galimybė bendrauti su organizacijos partneriais, klientais, bendradarbiais, vadovais. Ketvirta, 

savigarba bei pagarba yra labai svarbūs poreikiai žmogui, kurie suteikia galimybę žmogui siekti 

pripažinimo, aukštesnio statuso, svarbios darbo pozicijos. Penkta, žmonės turi save realizuoti, 

tobulėti, ieškoti gyvenimo prasmės, atskleisti visus savo gabumus, tai saviraiškos poreikiai, kurie 

skatina mokytis, kelti kvalifikaciją, tobulėti bei jaustis visavertišku žmogumi. Maslow šį galutinį 

išsipildymo jausmą vadina savęs aktualizavimo siekiu (Sarah L. Hagerty, Leanne M. Williams, 2020). 

 

1 pav. Maslow poreikių hierarchija 
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Šaltinis: Aškinytė – Degėsienė, R., Gadliauskienė, V., ir kt., 2010, Mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tobulinimo dorinio, meninio ir kūno kultūros ugdymo procese rekomendacijos: 

projekto (2008-2010 m.) dalyvių mokytojų patirtis. Vilnius: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos Švietimo aprūpinimo centras. 

 

COVID-19 kelia grėsmę visiems Maslow'o hierarchijos sluoksniams, o kiekvieno pagrindinio 

poreikio trūkumai turi žalingų padarinių darbuotojų psichinei sveikatai. Vis dėlto ypač ryškus yra 

gilus COVID-19 poveikis patenkinant mūsų poreikį palaikyti ryšį su draugais, kolegomis. Originali 

Maslow teorija teigė, kad reikalingi žingsniai po žingsnio, kad aukštesnės eilės poreikiai atsirastų, kai 

kiekviena ankstesnė motyvacija būtų patenkinamai patenkinta. Tokiu aiškinimu žmogaus ryšys gali 

būti supainiotas su santykinai aukštesne motyvacija, kuri galbūt reikalinga norint išgyventi. 

Priešingai, kai kurie teigė, kad socialinis ryšys yra svarbiausias išgyvenimo poreikis tarp žmonių 

(Lieberman, 2013). Atsižvelgiant į pastarąją poziciją, realybė, kai rūšys patiria kolektyvinį žmonių 

trūkumą, daro didelę įtaką žmonių psichinei sveikatai ir bendrajai žmonių patirčiai. 

Dabartinis gilaus žmogaus atsijungimo lygis lemia aplinkos, psichikos, elgesio veiksnius. Vienas 

akivaizdus aplinkos ir psichikos veiksnys yra beveik visuotinio pobūdžio (Sarah L. Hagerty, Leanne M. 

Williams, 2020). Tai reiškia, kad visame pasaulyje žmonės vis labiau raginami likti savo namuose, 

atskirti nuo draugų, šeimos ir kolegų. Be šios beveik visur esančios grėsmės ryšiui, nepatenkintą 

žmonių ryšio poreikį dar labiau sustiprina biologiniai ir elgesio mechanizmai, kurie skiriasi asmenims.  

Apibendrinant galima teigti, kad pandemija pakeitė motyvavimo sistemos metodus ir kelią 

grėsmę Maslow poreikių hierarchijai, kurie turi įtakos žmonių psichikai bei motyvavimui. 

Motyvavimo sistema, kuriai priklausė įvairios kelionės, darbuotojų laikas kartu, kuris žmogui yra 

būtinas poreikis dingo iš žmonių gyvenimų. Pandemijos metu gaudami žinutę ar virtualų pagyrimą, 

žmonės nesijaučia motyvuoti, nes jie pasiilgo visavertiško gyvenimo, kuris buvo iki pandemijos.  

 

3. Komandinio darbo organizavimo iššūkiai pandemijos laikotarpiu 

Moksliniai tyrimai ir reali darbuotojų praktika suteikia daug pavyzdžių, kad nei viena darbo 

grupė negali nuo pat pirmųjų susipažinimo dienų dirbti efektyviai. Pačioje darbo grupės pradžioje 

tenka domėtis kitų lūkesčiais, tikslais, suprasti komandos narių reikalavimus, keliamus vykdomam 

darbui, naujos grupės nariai visų pirma turi išmokti suprasti ir išklausyti vienas kitą, kad darbas būtų 

vykdomas sklandžiai, pandemijos įtaka dar labiau apsunkino komandinio darbo veiklą. Grupei, kuri 

siekia tapti komanda yra keturi komandos formavimosi etapai. Taigi, siekiant užtikrinti efektyvų, 

motyvuotą komandinį darbą, reikia laiko, pastangų ir patirties. 
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1 stadija – grupės formavimasis 

2 stadija – sumaištis (audra) grupėje 

3 stadija – normalizavimasis (komandinio darbo pradžia) 

4 stadija – branda (komandinis darbas) 

2 pav. Darbo grupės tapimo komandos stadijos 

Šaltinis: Tuckman, B. W.: Jensen, M. A. C. (1977) Stages of Small-Group Development 

Revisited. Group and Organizational Studies, Vol. 2, p. 419–427. 

Santykiai tarp bendradarbių yra nuolat kintantys, kiekvienas grupės narys gali pozityviai 

prisidėti prie komandinio darbo plėtros, tačiau kiti gali būti pasyvūs šio proceso stebėtojai arba net 

blokuoti besivystančius santykius ir bendrą darbą. Tikra komanda yra riboto žmonių kiekio grupė, 

kurių gebėjimai ir įgūdžiai papildo vienas kitą. Komandos nariai abipusiškai daro įtaką darbo 

rezultatams ir yra vienodai atsakingi už juos. Pandemijos metu komandinis darbas kartais virsta net 

į vieno žmogaus darbą, kadangi žmonės turi galimybę nekalbėti, nes jie yra kitapus kompiuterio 

ekrano (Gražulis, 2014). 

Grupių transformavimo į komandą etapus aiškina J. K. Likeris, (2005, p. 247–248): 

1-as etapas: orientacija, tai kai ypač reikšmingas lyderio vaidmuo, grupei svarbu suprasti savo 

pagrindinę paskirtį, suvokti darbo grupės taisykles, įsipareigojimus ir perprasti darbo įrankius, kurie 

bus naudojami darbui. 

2-as etapas: nepasitenkinimas, tai grupės nariai pradeda suvokti, kad darbas komandoje yra 

labai sunkus. Komanda pradeda suvokti, kad yra reikalingas lyderis, nustatantis struktūrą bei darbo 

kryptį. 

3-as etapas: integracija, kai grupėje formuojasi kiekvieno jos nario vaidmenų suvokimas, 

mokomasi kontroliuoti darbo procesus. Šiame etape lyderio vaidmuo pradeda mažėja, nes grupė 

pradeda suvokti komandinio darbo svarbą.  
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4-as etapas: komanda, kai grupė funkcionuoja kaip efektyviai veikiantis mechanizmas, o 

vadovo pagrindinis vaidmuo – komandos pageidaujamas socialinis rėmimas ir veiklos 

koordinavimas.  

Komandiniam darbui būdinga darna, vyrauja stipri organizacinė kultūra, kuriai būdingas 

atsakingumas ir solidarumas, komandoje kiekvienas yra atsakingas už kitus ir visi už kiekvieną, nuo 

visos komandos įdirbio bei įsiklausymo priklauso darbo rezultatas. Pasaulyje įsivyravusi pandemija, 

sustabdė normalaus darbo veiklą ir dar labiau apsunkino komandinį darbą (Gražulis, 2014). 

Išanalizavus darbo grupėse tapimo komandos stadijas yra matoma, kad komandai tapti stipria ir 

darnia, tai yra iššūkis, o dabar kai esame šiame pandemijos kaustomame sąstingyje, tai padaryti yra 

dar sunkiau. Praradome gyvą kontaktą, kuris yra labai svarbus darnios komandos veiksnys. 

Nuotoliniai susirinkimai niekada neprilygs gyvam susitikimui su kolegomis. Net ir kavos ar arbatos 

gėrimas darbe stipriną žmonių ryšį, kuris turi poveikį komandos efektyvumui.  

Apibendrinant galima teigti, kad darnios komandos organizavimas yra iššūkis. Pandemija dar 

labiau paveikė stiprios komandos veiklą, kadangi nėra galimybės komunikuoti bei stiprinti ryšį. 

Komandos nariai abipusiškai daro įtaką darbo rezultatams ir yra vienodai atsakingi už juos. 

Komandos rezultatas bus labai geras, kai komanda įveiks darbo grupės tapimo komanda stadijas.  

 

Išvados 

1. Pandemija visiškai pakeitė darbo organizavimo veiklą. Darbas tapo nuotolinis, nebėra realių 

mokymų, konferencijų, kursų, visi kontaktai apriboti, tai kelia grėsmę žmonių psichikai, tačiau reikia 

neprarasti vilties ir pandemiją suvokti kaip naują galimybę. Galimybę atrasti save, naujus pomėgius, 

tobulinti save, savo darbo įgūdžius, nesvarbu, kad pasaulis šiuo metu yra sustojęs, bet reikia tobulėti, 

nes tobulėjimas žmonėms padės užmiršti šį tamsų periodą žmonijos istorijoje. 

2. Pandemija pakeitė motyvavimo sistemos metodus ir kelią grėsmę Maslow poreikių 

hierarchijai, kurie turi įtakos žmonių psichikai bei motyvavimui. Motyvavimo sistema, kuriai 

priklausė įvairios kelionės, darbuotojų laikas kartu, kuris žmogui yra būtinas poreikis dingo iš žmonių 

gyvenimų. Pandemijos metu gaudami žinutę ar virtualų pagyrimą, žmonės nesijaučia motyvuoti, nes 

jie pasiilgo visavertiško gyvenimo, kuris buvo iki pandemijos.  

3. Darnios komandos organizavimas yra iššūkis, kuris reikalauja daug pastangų ir komandos 

narių supratimo, dėmesio. Pandemija dar labiau paveikė stiprios komandos veiklą, kadangi nėra 

galimybės komunikuoti bei stiprinti ryšį. Komandos nariai abipusiškai daro įtaką darbo rezultatams 

ir yra vienodai atsakingi už juos. Komandos rezultatas bus labai geras, kai komanda įveiks darbo 

grupės tapimo komanda stadijas ir susiformuos į stiprią komandą.  
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EMPLOYEE TEAMWORK CONSERVATION DURING A PANDEMIC 

Summary 

The COVID 19 pandemic affects not only physical health, work organization, but also the mental well-being of 
people. One of the key elements of a business or organization is employee motivation, which is even more important 
during a pandemic. A good job will not be achieved alone, people are usually motivated by teamwork, incentives from 
colleagues or managers, and the best motivation is an evaluation of the effort and work done, which can be monetary 
or verbal. Motivation during a pandemic is a very important element for personal or team work to be done well and for 
the results to please employers. Teamwork is characterized by coherence, a strong organizational culture prevails, 
characterized by responsibility and solidarity, in a team everyone is responsible for others and everyone is for everyone, 
the result of work depends on the work and listening of the whole team. The global pandemic has halted normal work 
and made teamwork even more difficult.  
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Introduction 

Changes in the global environment, politics, economy, society, and technology inevitably 

affect people's awareness and responsibility both towards nature and against each other. There is 

a growing public demand, but no longer sufficient to meet the capacity of state institutions, more 

is expected from business institutions. The growing social exclusion in the world inevitably 

encourages the development of people's awareness and the responsibility of the public and private 

sectors to manage such change. (Tunčikienė & Juknelytė-Osauskienė, 2018). Social responsibility 

activists have begun running campaigns urging corporations to take care of employees and treat 

them fairly and have encouraged the development of philanthropic programs for organizations to 

improve community life, the environment, and sustainable development (Haerens 2014). 

Organizational social responsibility has become one of the most debated topics in today's business 

world, and the pursuit of corporate profit is no longer the sole and primary goal of organizations. In 

the Dictionary of Social Terms, the meaning of the word „responsibility” is interpreted as the 

obligation of a person, people, company to be responsible for the consequences caused by their 

actions, decisions, or beliefs. In applying such policies and practices, socially responsible companies 

follow socially responsible decisions when developing their product or service (Tunčikienė & 

Juknelytė-Osauskienė, 2018). 

The aim of the article – To analyze people’s attitude to corporate social responsibility. 

Objectives of the article: 

1. Describe the definitions of corporate social responsibility and the structure of efficient 

work. 

2. To highlight Corporate Social Responsibilities' advantages and disadvantages. 

3. To present the results of the analysis of the research „Corporate Social Responsibility”. 

Research methods: analysis of scientific, theoretical literature and other sources of 

information. 
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The concept of corporate social responsibility 

One of the key elements of a business or enterprise is social responsibility. To understand the 

sustainable development of a company, it is necessary to realize the basic concept, which would 

allow an even better grasp of the meaning of social responsibility. 

Table 1. Concepts of social responsibility according to different authors 

The concept of social responsibility Author, year 

„These are policies and practices of companies and organizations that not 

only comply with laws, international agreements and agreed norms of 

conduct, but also voluntarily integrate social, environmental and 

transparent business principles into their internal processes and external 

relations“. 

Vaitiekūnienė, 

2009. 

„A long-term commitment to ethical behavior and to contributing to the 

well-being of workers and their families through economic development, as 

well as to the improvement of the standard of living of the local community 

and society in general“. 

Gudonienė ir 

Leipuvienė, 2007. 

„Corporate social responsibility is the responsibility of a company for its 

impact on the environment and society. Business collaborates with public 

and private sector partners to find innovative systemic solutions to social, 

environmental, and wider economic well-being problems“. 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerija 

„ Corporate social responsibility is a business ensuring success by involving 

the company activities in a wide range of social and environmental diversity 

of issues“. 

Ruževičius ir 

Serafinas, 2007 

Source: compiled by the author according to Vaitiekūnienė, 2009; Gudonienė ir Leipuvienė, 

2007; Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija; Ruževičius ir Serafinas, 2007. 

 

The concepts presented (Table 1) are different but have the same meaning. Socially 

responsible organization primarily cares about their employees, compliance with ethical behavior, 

contribute to the employees and their family well-being and decide on investment in intellectual 
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capital, employee health and safety objectives and the company is responsible for its effects on the 

environment and society. 

To achieve a higher result / performance of the creative team, the main micro-factors must 

be focused on (Figure 1). In making decisions and carrying out its activities, a socially responsible 

organization considers the expectations of stakeholders, works in a group, and strives for the best 

possible results. (Černevičiūtė & Strazdas, 2018). 

 

Figure 1. The hierarchy of factors influencing the teamwork productivity 

Source: compiled by the author according to Černevičiūtė, Jūratė, & Strazdas, Rolandas (2018). 

Teamwork management in creative industries: factors influencing productivity. Entrepreneurship 

and Sustainability Issues, 6(2), 503–516. 

Team members need to listen to colleagues’ ideas and respect them. Teamwork must foster 

a sense of unity. A high team score encourages greater self-esteem, which results in an even better 

and more effective teamwork result. It should be noted that it is not only micro factors that affect 

a company’s performance. However, poor teamwork can be influenced by political, economic, and 

technological factors. This shows that not only micro factors affect the result, but also macro, meso, 
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mega factors. To achieve the best possible results, all factors must be considered (Černevičiūtė & 

Strazdas, 2018).  

In summary, it can be stated that a socially responsible company cares about employees, their 

interests, and adheres to ethical behavior. In accepting and carrying out its work, the company must 

be socially responsible, consider the expectations of other countries and work in a team to achieve 

the best possible results. 

 

Corporate Social Responsibilities advantages and disadvantages 

„Corporate Social Responsibility (CSR) is when a company operates in an ethical and 

sustainable way and deals with its environmental and social impacts” (E. Collier, 2018). These days 

people do not know so much about Corporate Social Responsibility, so it is important to know 

advantages and disadvantages.  

 

Figure 2. Advantages of Corporate Social Responsibility. 

Source: compiled by the author according to E. Collier, 2018. 

In Figure 2 we can see few advantages of Corporate Social Responsibility: 

• Improved public image. These days it is very important to increase companies’ 

appearance. All customers or employees want to go to that firm who has a good name, has many 

allies and do something good for others for example „staff members volunteering an hour a week 

at a charity, shows that you’re a brand committed to helping others” (E. Collier, 2018) In this way, 

customers would want to buy companies product because they would know that these workers are 

not afraid to get their hands dirty and help others to be happier. 

• Increased brand awareness and recognition. Customers these days want to buy 

products which are approved by others, so it is important to increase brand awareness. So, 

companies have to try to find new ways how to get people’s recognition. For example, companies 

could do more commercials or advertising to attract customers’ attention. 

CSR advantages 

Improved public image 

Cost savings 

Increased brand awareness 

and recognition 
An advantage over 

competitors Increased customer 

engagement 

More benefits for 

employees 
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• Cost savings. „Many simple changes in favor of sustainability, such as using less 

packaging, will help to decrease your production costs” (E. Collier, 2018) 

• An advantage of over competitors. It means that accepting CSR companies are 

prepared to offer customers better value of product, price, or environmental factors. And in this 

way you one step further from your competitors. 

• Increased customer engagement. „Similar to customer engagement, you also need to 

ensure that your employees know your CSR strategies” (E. Collier, 2018). All employees want to 

work for that company which has a good name, where atmosphere is comfortable, comrades are 

friendly and where workers know that this is safe place to work that they won’t be fired. In this case, 

company will attract the best workers to fill in workplace.  

• More benefits for employees. „There are also a range of benefits for your employees 

when you embrace CSR” (E. Collier, 2018). Workers would be more encouraged to increase their 

creativity, also, „People that feel respected and supported in their jobs are often more productive 

and satisfied at work. Giving your employees opportunities to volunteer, especially during working 

hours, creates a sense of community within your organization, as well as a connection to the 

surrounding community. Employees will gain motivation and pride in their work through these 

personal-development opportunities.” (K. Russel 2018). 

 

Also, we can tell some Corporation Social Responsibilities disadvantages: 

 

• It requires higher costs. „One known disadvantage of CSR policy is that its costs 

generally fall disproportionally, especially on small companies. small businesses „(C. Lombardo 

2016). Small companies „do not have the budget needed to be socially responsible. According to 

critics, these organizations cannot afford the social media solutions, training and equipment needed 

to pull off being socially responsible” (C. Lombardo 2016). 

• Shareholder resistance. Some investors seek to get shares by investing in Socially 

Responsible company, but mostly they invest to gain profit. Some companies gain profit from other 

Socially Responsible Companies but other lose (C. Lombardo 2016). So, we can notice that „record 

of CSR in demonstrating increases in profit, investors tend to resist attempts by company leaders to 

move their organizations in that direction” (C. Lombardo 2016). 

• It promotes greenwashing. „Company’s management team has a fiduciary duty to its 

shareholders, which is directly opposed by CSR policy” (C. Lombardo 2016). Managers are 

responsible for shareholders in order to increase profit „managers who forsake generating revenue 
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in favor of some benefits to society can expect to lose their jobs and be replaced by other individuals 

who prioritize profit” (C. Lombardo 2016). 

• In conclusion, Corporate Social Responsibility has many advantages: it can improve 

public image, increase brand awareness and recognition, also, it is a huge advantage over 

competitors and there are more benefits for employees. But unfortunately, there are also 

disadvantages: it requires higher cost especially on smaller companies, it can create shareholders 

resistance and it promotes greenwashing. So, in order to attract more people and be more 

knowledgeable, gain more profit companies should be more socially responsible. 

 

Analysis of the research „Corporate Social Responsibility” 

In this study, 32 respondents were interviewed. First, we analyzed the gender and age of the 

respondents. 

 

Figure 3. Distribution of respondents by gender. 

According to the survey data (Figure3), 59 % of women and 41 % of men were interviewed. 

59%

41%

Women Men
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Figure 4. Age distribution of respondents. 

From the data in Figure 4, we can see that the age distribution is very uneven. The 18-22 age 

group was the largest, with 23 respondents. There are 5 people in the 23-26 age group, there were 

no respondents in the 27-37 age group. Moreover, 4 respondents belong to the group over 39 years 

of age. 

 

Figure 5. Respondents' opinion of what is social responsibility. 

Respondents have different views on what is social responsibility. Well, 12.5 % of respondents 

believe that social responsibility is compliance with the law, and 9.4 % of respondents think it is a 

charitable activity. Most people, that is, 40.6 % of respondents believe that sustainable 

development is the integrity of the company's operations, and 37.5 % of respondents believe that 

this is ethical behavior. 
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Figure 6. Assessment of social responsibility of telecommunications companies. 

From figure 6 it is clear that the most used telecommunications company by the respondents 

is Tele2 and it consists of 12 people, but the social responsibility of Tele2 company is rated the worst 

and the respondents give only 6 points to this company. After analyzing the respondents' answers, 

another frequently used telecommunications company is Telia, in addition, it was rated the best by 

the respondents in terms of the sustainable development of the company. The least used company 

is Bitė, which was the choice of only 9 people, but the social responsibility of this company is rated 

at 7 points, which is an average rating. 

 

Figure 7. The benefits of corporate social responsibility. 

After conducting a survey and analyzing the answers of the respondents, we see that as many 

as 56 % of the respondents believe that social responsibility attracts more customers to the 

company, moreover, 34 % of respondents think that sustainable development increases 

competitive advantage and only 10 % believe it increases profits. 
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Summarizing these results, we can say that CSR factors are quite important when choosing a 

service and evaluating the company. Most people believe that improving corporate social 

responsibility would attract more customers. 

 

Conclusions 

1. Social responsibility, that is, the company's responsibility for its impact on society and the 

environment, by which it undertakes to adhere to ethical behavior, contribute to the well-being of 

customers, employees and ensure transparent business operations. 

2. There are some advantages of CSR which can improve public image, increase brand 

awareness and recognition, also, it is a huge advantage over competitors and there are more 

benefits for employees. But you need to pay attention because there are some disadvantages that 

require higher cost especially on smaller companies, which might create shareholders resistance 

and promote greenwashing. 

3. Summarizing the results of the survey, we can say that CSR factors are quite important 

when choosing a service and evaluating the company, because people care about the company's 

social responsibility, which shows the company's honesty, responsibility to customers. If companies 

improved their social responsibility, it would attract more customers and increase the valuation of 

companies. 
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

Summary 

Corporate social responsibility is becoming one of the most debated topics in today’s business world, which cares 
for employees, their working conditions, and honest behavior is essential to building a thriving company. In modern 
society, companies must be socially responsible, which is the responsibility of the company. In addition, sustainable 
development has many advantages, but at the same time there are some disadvantages which might have a negative 
impact on companies customers. 
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Introduction 

In recent years environmental awareness has grown. A lot of people now know about the 

biggest issues like population growth, climate change, natural disasters. Some of them do things 

differently than they used to do to reduce these problems, but most people are making decisions 

every day that affect the increase of these problems. With realization or without they are making 

small things that are affecting these big our world issues grow, for instance, every time we use a car 

that is not fully electric we are also making the problem of climate change bigger. From one only 

human, the impact of his decisions is extremely low, but when it is millions or even billions of people 

doing the same things then it has a huge negative effect on the issues. Maybe those issues do not 

impact the everyday life of an individual, but it adds problems for businesses that they would not 

have if these issues were not that huge and if more people contribute to reducing these problems, 

not just being aware of them.  

The aim of the article - to disclose environmental issues that have an impact on business. 

Objectives of the article: 

1. Define environmental issues. 

2. Environmental issues that are hurting business. 

3. How can business avoid the effect of environmental issues. 

Research methodology – analysis and systematization of scientific, theoretical literature and 

other sources of information. 

 

1. Defining environmental issues 

Environmental issues are harmful effects of human activity on the biophysical environment. 

Most people have heard about the biggest issues, from air pollution to the depletion of non-

renewable resources, the greenhouse effect, the ozone hole, and deforestation so the world is 

beginning to recognize and address environmental issues. Yet how many people realize that each 

individual’s everyday decisions have an impact on the environmental effects? Whether you’re 

driving a car, buying fast fashion, or fast food – it causes pollution, CO2 emissions, the greenhouse 



80 

effect, a plethora of other environmental causes. To prove the extent of our choices, according to a 

research study about fast fashion, made by sustainability’s scientists at Quantis „although there is a 

range of estimates, the industry produces 8-10 % of global CO2 emissions (4-5 billion tonnes 

annually)” (Quantis. Measuring fashion: insights from the environmental impact of the global 

apparel and footwear industries (2018)), not to mention chemical pollution waste, water waste - 

the effects interconnect and create new effects.  

It’s important to list all of the environmental causes and issues so that we could acknowledge 

them on the daily basis, see how they affect us and take action. Usually, the environmental issues 

are divided into causes and effects, cause makes the effect happen. First, we need to know what 

causes the environmental issues, it’s important to at least loosely divide some of the main 

environmental causes. 

Environmental issue causes 

1. Human overpopulation; 

2. Hydrology; 

3. Intensive farming; 

4. Land use; 

5. Nanotechnology; 

6. Natural disasters; 

7. Nuclear issues; 

8. Ocean trash; 

9. Water pollution. 

A cause makes effects and issues, so now knowing the cause, it’s important to list the echo of 

our causes, environmental effects and issues. Yet, it’s hard to find all of the effects listed at the same 

place, researchers usually only focus on a few effects at a time. Appropedia, a non-profit volunteer-

run research project lists most of the effects and issues, found in the following list (Appropedia. List 

of environmental issues (2021)). 

Environmental effects and issues 

1. Pollution – air (causing ozone depletion), light, noise, soil, water pollution (causing acid 

rain); 

2. Climate change – greenhouse gas, global warming, sea-level rise, flooding, ocean 

acidification and more; 

3. Overpopulation; 

4. Waste; 
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5. Toxicants – asbestos, pesticides, toxic heavy metals, etc.; 

6. Resource depletion; 

7. Environmental impact of transport; 

8. Environmental issues with energy – the impact of coal, energy industries, hydraulic 

fracturing; 

9. Environmental issues with war; 

10. Environmental health – air quality, asthma, birth defect, indoor air quality, leukaemia, 

electromagnetic radiation and health, etc.; 

11. Environmental degradation - habitat destruction, invasive species; 

12. Mutation breeding; 

13. Synthetic biology; 

14. Genetically modified food, etc. 

Having read all of the definitions and explanations of the environmental causes and issues, it 

is safe to conclude that it is not easy to categorize or differentiate the two, as they interconnect 

with each other, sometimes the environmental cause is also an environmental effect, effects 

interconnect and make new effects. In the world right now Climate Change is the major 

environmental issue that needs to be resolved within the next decade, if not, humanity would face 

detrimental effects. Yet there are many smaller problems that if it goes unnoticed, would lead to 

the same, such as: pollution (The World Health Organization (WHO) suggests that 90 % of all people 

breathe polluted air, in addition, water sources are also becoming contaminated), energy transition, 

different types of waste polluting the ocean, shrinking biodiversity, meteorological phenomena, like 

hurricanes, temperature changes, which are caused by global warming. 

 

2. Environmental issues that are hurting business 

One of the environmental issues that strongly affect business is population growth. Our world 

population is increasing every day and it will not stop rising. In the picture below are shown the 

statistics of the latest years of population growth and predictions for the future. 
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Figure 1. Roser, M., Ortiz-Ospina, E.,& Ritchie, H. (2019). World Population Growth. Our World in 

Data. 

 

Since the amount of people will be bigger in the future of our world it is important to know 

the projections of our population. Will Earth be able to carry these numbers of individuals, and will 

it have natural resources needed to maintain every human? (Rajeev Pratap Singh, Vaibhav 

Srivastava, Anita Singh, 2016) Because of that food factories will have to find ways to equip all of us 

with food, if the natural resources will not be enough, food industries will have to produce 

innovative ideas how to make food without those resources. 

 A lot of other environmental issues, for instance, genetic mutation, destroyed habitats seem 

to affect everybody, in ways we do not really consider. For example, nowadays COVID-19 virus 

changed all of our lives, but for a lot of businesses that caused death what means they went 

bankrupt. However not for all businesses this virus had a negative effect, some companies even 

flourished because of the demand of their products or services rise.  

Also, ocean pollution – one of the biggest environmental problems of our world which is 

caused by individual people that pollute and industries that leave their rubbish in the ocean. This 

pollution affects a lot of ocean species in a terribly negative way that meaning various diseases, 

reductions of some kinds of ocean inhabitants and even their extinction and most of those species 

has no chance of recovering. In a result, fishing industries have a big problem finding good fish and 

other ocean animals that have no diseases also most of the species are now banned to fish because 

of the possibility that they will become extinct. However not only pollution is the problem which 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_ltLT943LT943&sxsrf=ALeKk01OHHz9TifdcRqi8_yhkIGJPSmtgQ:1617705590076&q=environmental+issues+surrounding+human+overpopulation+rajeev+pratap+singh&stick=H4sIAAAAAAAAACXMQQrCMBBAUVwU3OjCEwy6cxMCCtIbeApJ2yFNTWfCZJL2PJ7C46m4_PD42_1hZ7yxtrcr2a7zx39O_kbrVS_n07i0pucYsdfAZBYJqkiPheWZWxyCsryaO1INwjQjqYsQci6YIRcRLjQE8jCW2RFwRUmcSnS_GYibECskceoS5K8b383mA7ln_w-UAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi_lLD4tunvAhXvpIsKHZ67A8oQmxMoATAWegQIDBAD
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affects fishing industries. In the past many of fishing businesses operated unsustainable fishing and 

that is why fisheries in many areas were depleted (Martin Charter 1992). Nowadays this problem is 

even bigger, and more and more areas are depleted and banned from fishing.  

There are even more issues that can have an impact on business, but in conclusion if we 

summarise all the information about these environmental issues that affect companies, we can say, 

that almost every environmental issue influence business in a bad or a good way. However, there 

are several problems that can have a huge effect on companies and may even be the cause of their 

bankruptcy or success. 

 

3. How can business avoid the effect of environmental issues 

It is widely believed that companies do not take natural disasters and severe weather events 

seriously. These events are unpredictable, it is impossible to predict when and how natural and 

other disasters could strike and what impact it could have on businesses, as it causes bankruptcy 

and major financial burdens. According to a survey from Cintas Corporation, out of the 1,300 U.S. 

workers polled, as many as 75 percent believe their companies would not be able to maintain 

operations through a natural disaster. That leads us to the question - how can business avoid the 

effect and save the business? 

Usually, when thinking about natural disasters, the first things which would come to mind are 

floods, hurricanes, earthquakes, tornadoes, volcanic eruptions, tsunamis, storms and other geologic 

processes. Although it is also important to take into account an often and prevalent natural disaster 

–illness. Overpopulation, genetic mutation, destroyed habitat creates the perfect conditions for a 

widely known virus, like COVID-19, to emerge. Businesses may not be able to oversee it happening, 

but they must consider it could happen and have prevention programs and incident handling 

process programs. Businesses should not ignore the risk of illness. Encourage sick employees to stay 

home while they are contagious to prevent viruses from spreading, during flu, and any other season, 

promote good hygiene. 

What companies could do to avoid the environmental effects are: 

1. Listing all possible natural disasters and environmental effects and how they could affect 

them. 

2. Preparing for disasters of every kind. 

3. Create emergency action plans. 

4. Do not forget that the prevention process analysis should be never-ending, there should 

always be a program or a worker who is responsible for handling and predicting. 
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According to the study of University of Illinois, Department of Environmental Studies, „it is 

well documented that achievement of community emergency preparedness takes place by pre-

impact planning, training and exercising of four groups of activities: emergency assessment, hazard 

operations, population protection and incident management (Lindell et al., 2006 and 2007; Perry 

and Lindell, 2006).” The same concepts should be similar to a company: evaluating the potential 

impacts of disasters, planning last-minute actions for protection, planning how to protect 

employees and incident management actions coordinate the actual emergency response. SWOT 

analysis can be one of the helpful tools. SWOT analysis is a compilation of your company's strengths, 

weaknesses, opportunities and threats. The primary objective of a SWOT analysis is to help 

organizations develop a full awareness of all the factors involved in making a decision, to minimize 

risks, and to take the greatest possible advantage of chances for success. 

Overall, natural disasters can always happen, so companies must implement incident handling 

programs, to know incident handling processes, list and prepare for all possible incidents which can 

happen, making the time of getting back to business shorter, thus reducing the costs. 

 

Conclusion 

Environmental issues slowly affect businesses and they even lead to natural disasters. The 

conclusions from the work are the following: 

1. Environmental causes and effects interconnect and make new effects. That’s why 

companies should take into consideration all of the environmental issues. Then we could 

acknowledge them on the daily basis, see how they affect us, and take action. Otherwise, humanity 

and businesses would face detrimental effects. 

2. Some environmental issues, that affect businesses are overpopulation, genetic mutation 

and destroyed habitats causing fatal viruses to appear, ocean pollution, etc. Almost every 

environmental issue influence business in a bad or a good way. It can either be the cause of their 

bankruptcy or of the success, it depends how the business adapts. 

3. To avoid the environmental effects companies should: list all of the effects, prepare for 

them and create emergency plans, ensure that the prevention processes analysis is never-ending, 

plan how to protect the employees, and ensure that the incident management actions coordinate 

the actual emergency response. One of the helpful tool for that is a SWOT analysis, it allows 

companies to lower the costs of the disasters.  
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4. In conclusion, it is a responsibility for companies to handle environmental effects, protect 

employees and the business itself, as environmental issues can even benefit the company and lead 

to success.  
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ENVIRONMENTAL ISSUES THAT AFFECT BUSINESS 

Summary 

This article is about environmental issues that affect business. Nowadays it is important to know about the 
problems that individuals and businesses encounter every day or once in a while to know how we can solve them. The 
biggest problem in the world right now is climate change which has to be solved while it did not affect strongly our 
humanity. However, there are more problems that are hurting humanity and businesses. Every year these problems are 
getting bigger, because of that businesses should be aware and prepare for them, create emergency plans for disasters 
that can happen instantly. Most importantly, if businesses project and prepare for everything that could happen, none 
of these environmental issues would have a big impact for them. 

 

  



87 

OPPORTUNITIES AND THREATS OF CREATING ONE‘S OWN BUSINESS. 

Kateryna Babiichuk 

Scientific supervisor: Sarakhman Oksana, PhD, Associate Professor 

University of Banking 

________________________________________________________________________________ 

Introduction 

Some people know from an early age they were meant to own their own business. Others find 

themselves starting a business due to life changes (parenthood, retirement, losing a job, etc.). But, 

in fact, the sphere of own business is much bigger and more difficult than it seems to us at first sight 

and many people who are immersed in this business are unprepared for those problems which face 

in the way. Therefore, the task of this article is to briefly describe all the advantages and 

disadvantages of starting your own business. 

The aim of the article – research of the main strengths and weaknesses for starting your own 

business and the relevance of thisactivity as of today 

Objectives of the article: 

1. Identifythemainbenefitsthatentrepreneursreceiveafterstartingtheirownbusiness 

2. Identifythebiggestproblemsentrepreneursfacewhenstartingtheirownbusiness 

3. Explorehowsuccessfulentrepreneurshandleandsolveproblemsinbusiness. 

 

1. Themainbenefitstorunningownbusiness 

There are plenty of challenges that come with operating your own business. For many people, 

though, the rewards of running a business far outweigh the difficulties. In fact, 76 % of those who 

decide to run their own small business are „somewhat happy“ or „very happy“ with their decision, 

according to a 2020 survey conducted by Guidant Financial's Small Business Trends Alliance.[1] 

This line of work isn't just for the entrepreneurial spirit, either. Running a business can prove 

exciting for many people and for many different reasons. Whether you are looking for a flexible 

lifestyle, are eager to innovate, or simply want more control over your work and earning potential, 

there are many benefits to running your own business. Here are just a few of the biggest. 

Independence and Control. Have you ever worked a job in which you felt you could do better 

if you had control over how the work was done? Let's face it, jobs can be constricting and sometimes 

don't allow you to maximize your knowledge and skill. 
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When you build your own business, you do what you want, howyouwant, when you want. You 

develop the product or service to the level you think is best. You have systems and routines that 

work best for you. Andifyouneed a powernap in the late morning or afternoon to boost creativity 

and productivity, you can take one. 

Lifestyle. Owning a small business gives you certain lifestyle advantages. Because you’re in 

charge, you decide when and where you want to work. If you want to spend more time on nonwork 

activities or with your family, you don’t have to ask for the time off. If it’s important that you be 

with your family all day, you might decide to run your business from your home. Given today’s 

technology, it’s relatively easy to do. Moreover, it eliminates commuting time. 

Financial rewards. In spite of high financial risk, running your own business gives you a chance 

to make more money than if you were employed by someone else. You benefit from your own 

hardwork. 

Directly Helping People. Many small business owners launch their own businesses to make a 

positive impact in their local communities. This can happen through the products or services they 

provide or through the local causes they support. Small businesses also account for nearly half of 

the private work forceinthe U.S., so launching your own business is a great way to provide jobs for 

many in the local community. 

Opportunity for Innovation. Established organizations can—and do—create great change and 

innovation. Often, though, the most powerful new ideas come from small business owners that 

venture out on their own when they can't get traction for their ideas in their current workplace. [2] 

Many business icons started with an idea that has changed the world . From Disney to 

Zuckerberg and Bezos to Gates, all of them had small ideas that turned into huge successes. Many 

of these entrepreneurs launched these companies from their garage. 

 

2. Difficulttrialsthataccompanyyourownbusiness 

Despite the many benefits of running your own business, it's not right for everyone. As the 

little boy said when he got off his first roller-coaster ride, „I like the ups but not the downs!”. Being 

your own boss comes with some major risks, including: 

Financial risk. The financial resources needed to start and grow a business can bee xtensive. 

You may need to commit most of your savings or even go into debt to get started. If things don’t go 

well, you may face substantial financial loss. In addition, there’s no guaranteed income. There might 

be times, especially in the first few years, when the business isn’t generating enough cash for you 
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to live on. That's why it'sc ritical to write a thorough, clear business plan and make sure you have a 

reasonable chance at success. 

Personal liability: Beyond merely losing the money you put into the business, you could put 

more of your personal assets at risk-from your car to your house-if you don't structure your business 

to protect them. 

Time commitment. People often start businesses so that they’ll have more time to spend with 

their families. Unfortunately, running a business is extremely time-consuming. In theory, you have 

the freedom to taket ime off, but in reality, you may not be able to get away. In fact, you’ll probably 

have less free time than you’d have working for someone else. For many entrepreneurs and small 

business owners,a forty-hour work week is a myth; see figure 1 „The Entrepreneur’s Workweek“.[3] 

 

Figure 1. The Entrepreneur’s Workweek [3] 

Stress: the fear of burnout as a majo rconcern for many small business owners. This is 

particularly true in light of the ongoing public health and economic crisis, which saw daily stress rise 

significantly among small business owners.[4] 

 

Conclusions 

Owning your own business brings some great benefits, and many entrepreneurs are satisfied 

with their decision after they make the plunge. The most common reason people launch their own 

business is to be their own boss. Other benefits include flexibility, financial rewards, the opportunity 

to innovate, and a chance to impact your community. Still, there are serious risks to launching your 

own business, and you should carefully consider and plan before you take the leap. 

 

List of References 

1. Cicco and Associates Inc., „Type E Personality-Happy Days-Entrepreneurs Top 
Satisfaction Survey,” Entrepreneur. com, http://entrepreneur-
online.com/mag/article/0,1539,226838–-3-,00.html (accessed April 21, 2006). 

36%

38%

7%
19%

50-60 hours 60+ hours 1-39 hours 40-50 hours



90 

2. Challenges of Starting Your Own Business [Electronicresource] Mode of access to the 
resource:https://www.legacyconsultancy.nl/challenges 

3. Generate Your BusinessIdea [Electronic resource] Mode of access to the resource: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/-
ifp_seed/documents/instructionalmaterial/wcms_436192.pdf 

4. Info-Guide – Before starting your business [Electronic resource] Mode of access to 
the resource: https://www.infoentrepreneurs.org/en/info-guide---before-starting-your-business/ 

 

  

https://www.legacyconsultancy.nl/challenges
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/-ifp_seed/documents/instructionalmaterial/wcms_436192.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/-ifp_seed/documents/instructionalmaterial/wcms_436192.pdf
https://www.infoentrepreneurs.org/en/info-guide---before-starting-your-business/


91 

PANDEMIJOS POVEIKIS LIETUVOS GYVYBĖS DRAUDIMO RINKAI. 

Jevgenija Baroniūnaitė, Ugnė Meškauskaitė. 

Mokslinė vadovė – lekt. Daiva Malakaitė. 

Vilniaus kolegija 

________________________________________________________________________________ 

Įvadas 

Kiekvienam verslui įtaką daro galybė veiksnių, tačiau kai kurie veiksniai tampa globalūs ir 

pasireiškia ne atskiros šalies, o viso pasaulio mastu. Šiuo metu visiems verslo sektoriams daro įtaką 

COVID-19 infekcija ir verslai turi prisitaikyti veikti pandemijos sąlygomis. Stiprėjanti pandemija 

išsivysčiusiose ir besivystančios ekonomikos šalyse lėmė griežtus uždarymus ir didelius ekonominės 

veiklos sutrikimus nepaprastu greičiu ir mastu. Lietuvoje taip pat imtasi priemonių, kad COVID-19 

virusas būtų suvaldytas: kurį laiką buvo uždarytos valstybės sienos, galiojo judėjimo tarp 

savivaldybių ribojimai, atšaukti vieši renginiai ir susirinkimai, uždaromi kai kurie verslai ir pan.  

Lietuvos draudimo sektorius taip pat buvo paveiktas pandemijos. Šiuo metu šalyje augant 

nedarbui bei kintant ekonominei situacijai – savanoriškas gyvybės draudimas vartotojams gali 

pasirodyti nebe toks būtinas ir reikalingas, todėl draudikai baiminosi masinio draudimo sutarčių 

nutraukimo. Asmenims praradus darbą, sumažėjus pajamoms gali mažėti ir ilgalaikių draudimo 

sutarčių sudarymo galimybės. 

Straipsnio tikslas – išanalizuoti pandemijos poveikį Lietuvos gyvybės draudimo rinkai.  

Straipsnio uždaviniai: 

1. Apibūdinti gyvybės draudimo ir pandemijos sąvokas. 

2. Nustatyti kokį poveikį gyvybės draudimo rinkai turėjo pandemija. 

 

1. Gyvybės draudimo ir COVID-19 pandemijos apibūdinimas 

Gyvybės draudimas – tai turtinių interesų, susijusių su fizinio asmens gyvybe ir (ar) kapitalo 

kaupimu, draudimas, kai dėl draudžiamųjų įvykių – apdraustojo mirties, draudimo sutartyje 

nustatyto termino pasibaigimo ar kitokio draudžiamojo įvykio – mokamos vienkartinės arba 

periodinės draudimo išmokos. 

• „Finansinė apsauga šeimai ir išlaikytiniams, šeimos maitintojo netekties atveju 

• Finansinių įsipareigojimų apsauga: skolos ir kreditai padengiami, o ne paveldimi 
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• Finansinė pagalba dengiant gydymo ar reabilitacijos išlaidas susižeidus, įvykus 

nelaimingam atsitikimui ar susirgus sunkia liga 

• Finansinė pagalba patyrus traumą ir tapus laikinai nedarbingam (-ai)“ (SEB, 2020). 

Kartu su gyvybės draudimu galima turėti ir draudimo apsaugas: 

• Gyvybės draudimas; 

• Kritinių ligų draudimas; 

• Darbingumo netekimo draudimas; 

• Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir laikinos negalios; 

• Kiti papildomi draudimai. 

COVID-19 pandemija – COVID-19 liga pradėjo plisti 2019 m. gruodžio mėn. Kinijos Hubėjaus 

provincijos sostinėje Uhane. Dėl COVID-19 pandemijos precedento neturintis pasaulinės veiklos 

sumažėjimas. Pasak Baldwin & Weder (2020) stiprėjanti pandemija išsivysčiusiose ir 

besiformuojančios ekonomikos šalyse lėmė griežtus uždarymus ir didelius ekonominės veiklos 

sutrikimus nepaprastu greičiu ir mastu. 

 

2. Pandemijos poveikis gyvybės draudimo rinkai 

Maliszewska ir kt. (2020 m.) teigė, kad pandemija ekonomiką veikia šiais kanalais: tiesioginis 

užimtumo sumažėjimo poveikis; tarptautinių sandorių išlaidų padidėjimas; staigiai sumažėjusi 

kelionių ir kitų paslaugų paklausa, kurioms reikalingas artumas tarp žmonių (žiūrėti 1 pav.). Be to, 

sumažėja tiesioginių užsienio investicijų, realus finansinių sukrėtimų poveikis ir krentančios naftos 

kainos padidina ekonomines išlaidas, susijusias su COVID-19.  

 

1 pav. Pandemijos poveikis ekonomikai 

Pasak Maurico „COVID 19 pandemijos baimė bei beprecedentės ekonomikos skatinimo 

priemonės, t.y. dosnūs prastovų kompensavimo mechanizmai leido sumažinti nedarbo lygio augimą, 

parama įmonėms užkirto kelią masiniams bankrotams, o netektų namų ūkių pajamų kompensavimo 

mechanizmai sudarė sąlygas sparčiam vartojimo atsigavimui pasibaigus karantino ribojimams“. 

2020 metais Lietuvoje prasidėjusi pandemija sujaukė visos šalies veiklą, buvo stabdoma visa 

švietimo, sporto, kultūrinė veikla, stabdoma verslų veikla, atrodė tarsi šalyje buvo paspaustas 

Sumažėjus užimtumui, 
sumažėja kapitalo 
paklausa, todėl 
prarandama 
produkcija.

Didėjančios prekių ir 
paslaugų importo ir 
eksporto išlaidos lemia 
prekybos sumažėjimą 
ir produktyvumo 
praradimą.

Staigus tarptautinio 
turizmo nuosmukis 
duoda mažiau pajamų, 
todėl prarandama 
produkcija.

Sumažėjus namų ūkių 
paklausai, perkantiems 
mažiau paslaugų nei 
anksčiau, gerokai 
sumažėja prekių ir 
paslaugų vartojimas.
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pauzės mygtukas. Tebesirutuliojanti COVID-19 pandemija išprovokavo pasaulio ekonomikos 

nuosmukį – recesiją, kuri finansiškai susilpnino ir draudimo sektoriaus veiklą.  

Vienas draudimo rinkos rodiklių, kuriam įtaką daro ekonominiai šalies pokyčiai, yra sudarytos 

draudimo sutartys. 2 pav. matomi draudimo sutarčių skaičiaus pokyčiai Lietuvos gyvybės draudimo 

rinkoje prieš pandemijos laikotarpį ir pandemijos metu. 

 

2 pav. Lietuvos gyvybės draudimo rinkoje sudarytos draudimo sutartys 2019-2020 m., vnt. 

Pagal Lietuvos banko statistinius duomenis Lietuvos gyvybės draudimo rinkoje didžiausias 

sudarytų draudimo sutarčių skaičiaus skirtumas analizuojamu laikotarpiu stebimas antrame ir 

ketvirtame ketvirčiuose. Lyginant 2019 m. ir 2020 m. antro ketvirčio duomenis, matoma, kad 

pandemijos laikotarpiu sudarytų draudimo sutarčių skaičius mažėjo apie 50 proc., tam didžiausią 

įtaką turėjo Lietuvoje paskelbtas visuotinis karantinas. Esanti situacija 2020 m. pavasarį, paveikė 

draudėjus ir jie nusprendė, nesudarinėti gyvybės draudimo sutarčių, kadangi tai yra savanoriškas 

draudimas, žmonėms tai galėjo pasirodyti nebūtina. Taip pat didžiausias skirtumas matomas 

ketvirtame ketvirtyje, tačiau vaizdas čia yra visiškai priešingas, nei antrame ketvirtyje, 2019 m. 

sutarčių buvo sudaryta beveik 1000 mažiau, negu 2020 m., tai įtakoti galėjo, kad žmonės jau 

susigyveno su vyraujančia pandemija ir sugebėjo grįžti kiek tai įmanoma prie įprastinio gyvenimo, o 

taip pat draudikai pradėjo siūlyti ir draudimus nuo COVID-19, kas taip pat galėjo paskatinti draudėjus 

drausti savo gyvybę.  
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3 pav. Lietuvos gyvybės draudimo rinkoje nutrauktos gyvybės draudimo sutartys 2019 – 2020 m., 

vnt. 

Nagrinėjant nutrauktų gyvybės sutarčių skaičių stebima ta pati dviejų ketvirčių tendencija, t.y. 

antras ir ketvirtas sudaro didžiausią skirtumą. Taip pat nemažas skirtumas pastebimas ir pirmame 

ketvirtyje, 2019 metais metų pradžioje buvo nutraukta beveik trimis tūkstančiais daugiau sutarčių, 

negu 2020 m. prasidėjus pandemijai. Tokia pati situacija ir antrame ketvirtyje 2019 metais buvo 

nutraukta maždaug penkiais tūkstančiais sutarčių daugiau, negu 2020 metų pavasarį. Čia jau 

matoma, kad nors tuo pačių laikotarpiu (2020 m. pavasarį) sutarčių buvo sudaryta mažiau, bet ir 

nutraukta jų buvo taip pat mažiau. Reiškia pandemija išgąsdino tik naujus klientus, o jau esami ir 

turintis gyvybės draudimo sutartis, nusprendė jų nenutraukinėti. Kitoks vaizdas pastebimas metų 

pabaigoje: 2019 metais nutrauktų sutarčių skaičius gerokai sumažėjo, o 2020 metais jau šoktelėjo į 

viršų. 

Nagrinėjant sudarytų ir nutrauktų sutarčių skaičius galima matyti, kad turintys draudimo 

sutartis ir norintys sudaryti naujas klientai elgiasi skirtingai, taip gali būti dėl to, kad esami klientai, 

jau seniai turi sudarę sutartis ir jiems tiesiog neapsimoka nutraukinėti , net ir esant sunkiai 

ekonominei padėčiai, taip pat tokie klientai gali labiau toleruoti riziką ir jie supranta, kad laikinas 

nuosmukis, galiausiai atsistatys ir gyvybės sutartis toliau bus pelninga. Nauji klientai, gali būti visai 

nepatyrę investavimo srityje, gali netoleruoti rizikos ir esant tokiai neįprastai padėčiai, nieko keisto 

kad yra baisu sudarinėti ilgalaikę sutartį.  

Vis dėlto kiekvienas elgiasi pagal savo instinktus ir vienus susiklosčiusi pandemijos situacija gali 

įbauginti, o kiti gali reaguoti neutraliai. Kaip būtent elgėsi žmonės pandemijos laikotarpiu galime 

matyti iš statistinių duomenų, bet priežastis, kodėl jų elgesys buvo būtent toks, sužinojome pateikę 

anketą apie gyvybės draudimo sutartis pandemijos laikotarpiu. Buvo apklausta 100 respondentų, 
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kurie atsakė į 14 klausimų apie klientų elgseną gyvybės draudimo rinkoje pandemijos metu. Anketa 

buvo sudaryta iš 3 klausimų blokų: pirmasis blokas buvo apie patį klientą (lytis, amžius, išsilavinimas, 

užimtumas); antras blokas buvo sudarytas iš klausimų apie patį gyvybės draudimą (ar asmuo 

toleruoja riziką, ar turi pakankamai žinių, ar yra apsidraudęs ir kokiu gyvybės draudimu); trečias 

klausimų blokas apėmė klausimus apie draudėjo elgseną pandemijos metu (ar domėjosi sutarties 

rezultatai, kaip reagavo į pandemijos laikotarpį, ar nutraukė sutartį).  

Remiantis apklausos rezultatais paaiškėjo, kad didžioji dalis respondentų buvo moterys 60 

proc. 58 proc. apklaustųjų buvo 31 – 50 metų amžiaus, 34 proc. 18-30 metų amžiaus. Didžioji dalis 

atsakiusiųjų 61 proc. turi aukštąjį įsilavinimą ir net 90 proc. yra dirbantys. Paklausus ar toleruoja 

riziką, 61 proc. atsakė, kad taip, 21 proc. – ne, o likę 18 proc. atsakė, kad neturi jokių žinių.  

 

4 pav. Respondentų atsakymai 

Paklausus kas jums yra gyvybės draudimas, didžioji dalis respondentų, 56 proc. atsakė, kad 

jiems tai finansinė apsauga nelaimės atveju. 31 proc. atsakė, kad tai taupymo priemonė, 11 proc. 

apklaustųjų tai pinigų švaistymas, o 2 proc. tai pinigų uždirbimo priemonė.  

Iš 100 apklaustųjų tik 27 atsakė, kad neturi gyvybės draudimo sutarties, o 6 atsakė, kad ją 

turėjo, bet nutraukė, likę 67 atsakiusieji yra apsidraudę. Į klausimą kokį gyvybės draudimo produktą 

yra įsigiję respondentai atsakė įvairiai, bet galiausiai pagrindiniai tapo trys draudimo produktai:  
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5 pav. Respondentų atsakymai 

Trečdalis, 35 proc. turi pensijų draudimas, dar trečdalis, 34 proc. sudarę investicinio gyvybės 

draudimo sutartis, 19 proc. yra apdraudę savo vaikus investiciniu draudimu, 13 proc. apsidraudę 

garantuotų palūkanų kaupiamuoju gyvybės draudimu, o 11 proc. sudarę rizikinio gyvybės draudimo 

sutartis ir tik 3 respondentai yra sudarę studijų draudimą. 

Draudimo įmoka iki 40 eurų moka 22 proc. apklaustųjų. Nuo 41 euro iki 60 eurų moka 19 proc., 

nuo 61 – 80 eurų moka 13 proc. draudėjų. Iki 100 eurų sumoka 10 proc., o virš 100 eurų per mėnesį 

į gyvybės draudimą investuoja 9 proc. apklaustųjų. Į klausimą ar pandemijos metu domėjosi 

sutarties rezultatais apklaustieji atsakė beveik po lygiai: 49 proc. atsakė, kad nesidomėjo, o 51 proc., 

kad domėjosi. Paklausus kaip pandemijos metu reagavo į investicinių vienetų pokytį, 50 proc. atsakė, 

kad nekreipė dėmesio, 25 proc. pareiškė, kad supranta jog nukritusios kainos vėliau sugeneruos 

pelną. 12 proc. atsakiusiųjų skubėjo konsultuotis su specialistais.  

Paklausus ar nutraukė sutartį pandemijos metu, tik 8 proc. atsakė, kad taip, juos išgąsdino 

prognozės dėl galimos ekonominės krizės, darbo netekimas ir asmeninės priežastys. Likę 92 proc. 

respondentų sutarčių nenutraukė ir nesiruošia to daryti.  

Palyginus Lietuvos Banko pateiktus duomenis ir išnagrinėjus respondentų atsakymus galima 

matyti, kad pandemija klientų neišgąsdino. Didžioji dalis draudėjų nenutraukė savo draudimo 

sutarčių ir į situaciją reagavo protingai, vieni patys suprato, kad visa tai laikina, kiti konsultavosi su 

specialistais.  

Apibendrinant išnagrinėtus rezultatus galima daryti išvadą, kad pandemija jau sudarytoms 

gyvybės draudimo sutartims įtakos neturėjo, ilgamečiai klientai supranta, kad tokia ilgalaikė sutartis 

dar spės sugeneruoti grąžą ir dabar nutraukinėti, tiesiog nėra tikslo. Naujų sutarčių sudarymui 
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pandemija šiek tiek turėjo įtakos, nes lyginant su 2019 metų antru ketvirčiu, 2020 metų pavasarį 

sutarčių buvo sudaryta mažiau.  

 

Išvados 

1. COVID-19 pandemija sukėlė staigų ir netikėtą šoką gyvybės draudimo industrijai. 

Palyginus 2019 m. ir 2020 m. antrą ketvirtį, buvo pastebėta, kad pandemijos laikotarpiu pasirašytų 

įmokų skaičius krito apie 50 proc. Esanti situacija 2020 m. pavasarį, paveikė draudėjus ir jie 

nusprendė, nesudarinėti gyvybės draudimo sutarčių. Išanalizavus nutrauktų sutarčių duomenis, 

matoma, kad draudėjai vykstant pandemijai neskubėjo nutraukinėti ilgalaikių draudimo sutarčių. 

Dėl COVID-19 sumažėjo komercinių draudimo įmokų pajamos, mėnesinis įmokų augimo tempas, 

draudimo tankis ir draudimo gylis. 

2. Išanalizavus tyrimo rezultatus ir palyginus su Lietuvos banko duomenimis galima teigti, 

kad pandemija neįtakojo draudėjų imtis skubotų veiksmų – nutraukti turimas draudimo sutartis, bet 

už tad ženkliai sumažėjo pasirašytų draudimo sutarčių kiekis. Todėl galima teigti, kad COVID-19 

pandemijos protrūkis padarė didelę įtaką naujai sudaromoms sutartims. 
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IMPACT OF THE PANDEMIC ON THE LITHUANIAN LIFE INSURANCE MARKET 

Summary 

Every business can be affected by a multitude of factors: disasters, catastrophes, pandemics can cause a global 
crisis that can affect many countries around the world. Coronavirus (COVID-19) infection has caused a global crisis, and 
many European Union (EU) countries have taken unprecedented measures to curb the spread of the virus, with 
significant negative effects on the economy. The intensifying pandemic in developed and emerging economies has led 
to severe closures and severe disruptions to economic activity at an extraordinary rate and scale. In Lithuania, strict 
measures have also been taken to control the COVID-19 virus: state borders are being closed; restrictions on movement 
between municipalities come into force; all public events and meetings are canceled; closing businesses, etc. The 
insurance sector was also affected by the prevailing pandemic. In the current volatile economic situation, voluntary life 
insurance can no longer be necessary and necessary for people in difficult times, which can lead to mass termination of 
contracts, as well as a decrease in income and a decrease in long-term insurance contracts. The aim of the article is to 
find out what impact the pandemic had on the life insurance market. Objectives of the article: describe the concepts of 
life insurance and pandemic and determine the impact of the pandemic on the life insurance market. 
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VARTOTOJŲ ELGSENA RENKANTIS GYVENTOJŲ TURTO DRAUDIMĄ LIETUVOJE. 

Armantė Bileišytė, Kornelija Leitonaitė 

Mokslinė vadovė – lektorė Daiva Malakaitė 

Vilniaus kolegija 

 

Įvadas 

Draudimo verslas užima reikšmingą vietą Europos, Amerikos ir Azijos šalių ekonominėse 

sistemose. Spartėjant mokslo ir technikos pažangai, didėjant draudžiamų objektų vertei prasidėjo 

aktyvus draudimo veiklos augimas. Draudimo paslaugomis aktyviai naudojasi ne tik fiziniai, bet ir 

juridiniai asmenys, drausdami turimą turtą, gyvybę, civilinę atsakomybę ar finansinius 

įsipareigojimus. Lietuvoje, skirtingai nei kitose Vakarų šalyse, pagal draudimo rinkos rodiklius 

pirmauja ne gyvybės draudimas. Nors didžiausią ne gyvybės draudimo rinkos dalį sudaro 

privalomasis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas, tačiau ne mažiau 

svarbus yra ir turto draudimas. Kol kas Lietuvoje turto draudimo apimtys dar nėra itin didelės, todėl 

draudimo įmonės turi pasitelkti vartotojų elgsenos tyrimus, kad išsiaiškintų atitinkamo draudėjų 

elgesio priežastis.  

Straipsnio tikslas - išanalizuoti vartotojų elgseną, renkantis gyventojų turto draudimą 

Lietuvoje. 

Straipsnio uždaviniai:  

1. Apibrėžti vartotojų elgsenos sampratą ir reikšmę. 

2. Išanalizuoti gyventojų turto draudimo rodiklius Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkoje. 

3. Nustatyti veiksnius, lemiančius vartotojų elgseną, renkantis gyventojų turto draudimą. 

 

1. Vartotojų elgsenos samprata ir reikšmė 

Kiekvieno sėkmingai veikiančio verslo pagrindas yra vartotojai. Norint įsitvirtinti rinkoje svarbu 

ne tik išlaikyti esamų klientų ratą, bet ir jį plėsti. Todėl draudimo įmonės stengiasi suprasti vartotoją, 

išpildyti jo poreikius bei atitikti lūkesčius. Vartotojų elgsena yra sudėtinga bei nuolat kintanti, todėl 

rinkodaros specialistai atlieka įvairius vartotojų elgsenos tyrimus. Pasak, Pranulio, Pajuodžio ir kt. 

(2000), vartotojų elgsena apibrėžiama kaip individo veiksmus, susijusius su prekės įsigijimu bei 

vartojimu ir apimančius jo poelgius nuo problemos, kurią gali išspręsti prekės įsigijimas, atsiradimo 

iki reakcijos į jau įsigytą ̨prekę. 
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Vartotojų elgseną lemia įvairūs veiksniai. Dažniausiai šie veiksniai yra skirstomi į vidinius ir 

išorinius. Vidiniai veiksniai kyla iš vartotojų asmeninių savybių (amžiaus, profesijos, ekonominės 

padėties, asmenybės ir savęs vertinimo) bei psichologinių savybių (įsitikinimų, patirties). Išoriniai 

veiksniai apima aplinką, kurioje gyvena individas. Tai kultūriniai ir socialiniai veiksniai (kultūra, 

subkultūra ir socialinė klasė, įtakos grupė, šeima, vaidmuo ir statusas). Prie išorinių veiksnių taip pat 

yra priskiriamas marketingo kompleksas (produktas, kaina, paskirstymas, rėmimas), kurį taiko 

pačios įmonės. Visi šie veiksniai daro įtaką vartotojo elgsenai, todėl rinkodaros specialistams yra 

svarbu atlikti rinkos tyrimus ir įvertinti kaip šie veiksniai lemia pasirinkimą, įsigyjant tam tikras prekes 

ar paslaugas.  

 

2. Gyventojų turto draudimo rodikliai Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkoje 

Turto draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis, kuri yra skirta atlyginti draudėjui dėl turto 

sugadinimo ar netekimo patirtus nuostolius. Turto draudimas draudžia nuo įvairių rizikų: ugnies 

sukelto gaisro, stichinių nelaimių, vagysčių ir t.t. Nepaisant to, didelė dalis asmenų vis dar nėra linkę 

drausti savo turto.  

Lietuvos banko duomenimis, 2020 metais ne gyvybės draudimo rinkoje buvo surinkta 664,1 

mln. Eur. draudimo įmokų. Iš jų 130 mln. Eur. sudaro turto draudimo įmokos, kas yra 19,6 proc. visos 

ne gyvybės draudimo rinkos Lietuvoje. Turto draudimas užima trečią vietą šioje rinkoje, todėl galima 

teigti, kad turto draudimo rinka Lietuvoje dar nėra labai išvystyta. Per 2020 metus buvo sudaryta 

daugiau nei vienas milijonas fizinių asmenų turto draudimo sutarčių ir surinkta 79,8 mln. Eur įmokų, 

o tai sudaro 61,38 proc. bendrai surinktų turto draudimo įmokų. Taip pat, per 2020 metus buvo 

išmokėta 69,6 tūkst. Eur išmokų už turtui padarytą žalą, iš kurių net 59,5 tūkst. Eur buvo skirti fizinių 

asmenų turto nuostoliams atlyginti, tai yra 85,49 proc. visų išmokėtų turto draudimo išmokų. Šie 

duomenys rodo, kad gyventojams yra ne tik svarbu, bet tuo pačiu ir naudinga įsigyti turto draudimą, 

kadangi didžioji dalis nuostolių buvo atlyginta už fizinių asmenų turtui padarytą žalą.  

 

  



101 

1 lentelė. Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkoje sudarytos gyventojų turto draudimo sutartys 2020 

metais 

Draudimo bendrovė Sudarytos gyventojų turto draudimo sutartys (tūkst.) 

Lietuvos draudimas 497,5 

Swedbank 221 

ERGO 116 

Gjensidige 80,1 

BTA 76,9 

Compensa 41,4 

If 11,6 

Seesam 6,8 

 

Daugiausiai gyventojų turto draudimo sutarčių 2020 m. Lietuvoje sudarė AB „Lietuvos 

draudimas“ (47,32 proc.), Swedbank Lietuvos filialas (21,02 proc.) ir ERGO Lietuvos filialas (11,03 

proc.).  

3. Veiksniai, lemiantys vartotojų elgseną, renkantis gyventojų turto draudimą 

Siekiant nustatyti vartotojų elgseną lemiančius veiksnius, buvo atlikta kiekybinė anketinė 

apklausa internete. Šis metodas buvo pasirinktas siekiant išsiaiškinti vartotojų gyventojų turto 

draudimo pirkimo ypatumus per trumpą laiką ir su nedidelėmis sąnaudomis. Anketą sudarė 8 

klausimai. Klausimai buvo uždaro tipo, su galimybe įrašyti savo variantą. Apklausoje dalyvavo 105 

respondentai. Tyrimo duomenys padėjo nustatyti veiksnius darančius įtaką vartotojo elgsenai 

renkantis gyventojų turto draudimo paslaugą.  

Tyrimo rezultatai rodo, kad 41,3 proc. respondentų draudžiasi gyventojų turto draudimu, iš jų 

53,5 proc. draudžiasi savanoriškai. Iš savanoriškai besidraudžiančių respondentų, 60 proc. nurodė, 

kad dažniausia turto draudimo įsigijimo priežastis yra ta, kad norima apsisaugoti nuo galimų 

finansinių nuostolių. Atliktas tyrimas parodė, kad savanoriškai besidraudžiančių asmenų sprendimui 

mažiausią įtaką daro kaina (atsakymą pasirinko tik 8 proc. respondentų), o ryškiai išsiskiriančio 

veiksnio nėra, kadangi tiek draudėjų teigiama patirtis, artimųjų rekomendacijos, teigiamas 

draudimo kompanijos įvaizdis, klientų aptarnavimo kokybė bei siūlomų draudimo paslaugų sąlygos 

yra svarbios (1 pav.).  
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1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal veiksnius, lemiančius savanorišką turto draudimo 

pasirinkimą 

19,2 proc. respondentų draudžiasi ne savo noru (turto draudimo reikalauja bankas imant 

ilgalaikį kreditą nekilnojamam turtui įsigyti), o 58,7 proc. visai nedraudžia savo turto. Dažniausios 

nesidraudimo priežastys yra tos, kad draudimas yra per brangus ir respondentai mano, kad jų turtui 

negresia jokia rizika - šie atsakymai pasiskirstė po 30,3 proc. Dar 19 proc. nurodė, kad jiems ši 

draudimo paslauga nereikalinga. Į klausimą, kas paskatintų įsigyti turto draudimą, dažniausias 

atsakymas buvo mažesnės draudimo įmokos (43,7 proc) ir papildomi pasiūlymai bei nuolaidos 

(37 proc.).  

Iš 41,3 proc. besidraudžiančių respondentų, 39,7 proc. turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 

o 56,3 proc. - aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, vidurinį išsilavinimą turi 4 proc. Didžioji dalis 50,2 

proc. priklauso amžiaus grupei nuo 26 iki 35 metų. 27,1 proc. priklauso amžiaus grupei nuo 36 iki 50 

metų ir 16,8 proc. - nuo 18 iki 25 metų. Likusi respondentų dalis priklauso amžiaus grupei virš 

60 metų. 

Tarp asmenų, kurie nesidraudžia turto draudimu, 47,2 proc. turi aukštąjį neuniversitetinį 

išsilavinimą, 29,3 proc. - vidurinį, 21,5 proc. - aukštąjį universitetinį, o likusi dalis - pagrindinį 

išsilavinimą. Didžioji dalis 62,8 proc. priklauso amžiaus grupei nuo 18 iki 25 metų, 18,4 proc. 

priklauso amžiaus grupei nuo 26 iki 35 metų, o likusi dalis priklauso amžiaus grupei nuo 36 iki 

50 metų.  

Atliktas draudėjų elgsenos tyrimas, renkantis gyventojų turto draudimo paslaugas, atskleidė, 

kad didžioji dalis respondentų nedraudžia savo turto. Didesnė dalis tokių respondentų yra jaunesnio 

amžiaus žmonės, taip pat turintys ir žemesnį išsilavinimą. Tarp respondentų, kurie savo turto 
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nedraudžia, arba draudžia tik todėl, kad to reikalavo bankas, imant būsto paskolą, vyrauja 

įsitikinimas, kad jų turtui negresia jokios rizikos, taip pat, jiems gyventojų turto draudimo paslauga 

atrodo per brangi. Svarbiausi veiksniai, kurie paskatintų šiuos asmenis įsigyti turto draudimą 

savanoriškai yra mažesnės draudimo įmokos ir papildomi pasiūlymai bei nuolaidos. Tarp 

savanoriškai besidraudžiančių asmenų, šiek tiek daugiau nei pusė jų priklauso amžiaus grupei nuo 

26 iki 35 metų. Taip pat, gerokai didesnė dalis jų turi aukštąjį universitetinį arba aukštąjį 

neuniversitetinį išsilavinimą. Tyrimo rezultatai taip pat atskleidė, kad dažniausia savanoriško 

gyventojų turto draudimo priežastis yra noras apsisaugoti nuo finansinių nuostolių nelaimės atveju. 

Šių asmenų pasirinkimui mažiausią įtaką daro draudimo paslaugos kaina, o artimųjų 

rekomendacijos, teigiama patirtis, susijusi su nuostolių atlyginimu, teigiamas draudimo kompanijos 

įvaizdis, klientų aptarnavimo kokybė bei siūlomos draudimo paslaugų sąlygos yra beveik vienodai 

svarbios. Taigi, apklausos rezultatai leidžia teigti, kad gyventojų turto draudimo naudą labiau 

suvokia aukštesnį išsilavinimą turintys asmenys. Labiau yra linkę įsigyti turto draudimo sutartis 

asmenys, priklausantys vidutinio amžiaus grupei, kurie jau yra įsigiję nuosavo nekilnojamo turto. 

 

Išvados 

1. Vartotojų elgsena - žmonių sprendimų priėmimas, renkantis, įvertinant, perkant ir 

vartojant prekes ir paslaugas. Ją lemia įvairūs vidiniai (asmeninio bei psichologinio pobūdžio) ir 

išoriniai (marketingo kompleksas, kultūrinio bei socialinio pobūdžio) veiksniai. 

2. Turto draudimas užima trečią vietą Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkoje. 2020 metais 

buvo surinkta 130 mln. Eur. turto draudimo įmokų, iš kurių 79,8 mln. Eur sudaro fizinių asmenų turto 

draudimo įmokos ir sudaryta daugiau nei vienas milijonas fizinių asmenų turto draudimo sutarčių. 

3. Didžioji dalis apklaustųjų nesidraudžia gyventojų turto draudimu arba draudžiasi tik 

todėl, kad to reikalavo bankas, imant ilgalaikį kreditą nekilnojamam turtui įsigyti. Tarp šių asmenų 

vyrauja įsitikinimas, kad jų turtui niekas negresia, taip pat, turto draudimo paslaugų kaina jiems 

atrodo per didelė. Šie respondentai nurodė, kad mažesni draudimo įmokų dydžiai bei papildomi 

pasiūlymai ir nuolaidos galėtų paskatinti juos įsigyti savanorišką gyventojų turto draudimą. Taip pat, 

rastos sąsajos tarp asmens sprendimo draustis ir jo amžiaus bei išsilavinimo - mažiausiai gyventojų 

turto draudimu draudžiasi jauno amžiaus žmonės, taip pat pasyviau draudžiasi asmenys, turintys 

žemesnį išsilavinimą. Savanorišku gyventojų turto draudimu labiau linkę draustis aukštesnį 

išsilavinimą turintys ir amžiaus grupei nuo 26 iki 35 metų priklausantys asmenys. Dažniausiai šie 

asmenys priima sprendimą draustis norėdami apsisaugoti nuo galimų finansinių nuostolių nelaimės 

atveju, o draudimo įmokų dydis yra mažiausiai jų pasirinkimą lemiantys veiksnys. 
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CONSUMER BEHAVIOR WHEN CHOOSING PERSONAL PROPERTY INSURANCE IN LITHUANIA 

Summary 

Nowadays, insurance already occupies a significant place in the economic systems of European and American 
countries. With the acceleration of scientific and technical progress, the increase in the price of insured objects, the 
active growth of insurance activity began. Currently, the insurance is actively used not only by natural persons, but also 
by legal entities, insuring their property, life, civil liability and financial liability. In Lithuania, unlike in other Western 
countries, non-life insurance is the leader in terms of concluded contracts. Although compulsory motor insurance has 
the largest share of the market, personal property insurance is no less important. So far, the scope of its activities in 
Lithuania is not yet very large, therefore companies must use research of consumer behavior to find out what is needed 
to get customers interested in the products and services they offer.  
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Introduction 

The faster and more flexible communication between people becomes, the more features are 

on demand. Anonymity, fast delivery and response, the ability to communicate without Internet 

connection are real, and peer-to-peer messaging systems are a decent example of how all the 

elements above can be combined and implemented.  

The aim of the article – to analyze the information about peer-to-peer communication 

systems, describe the traits of peer-to-peer architecture and to introduce the project of 

communicating application over peer-to-peer architecture.  

The objectives of the article: 

1. To define and describe peer-to-peer architecture traits and characteristics. 

2. To describe the project of a communication system over peer-to-peer architecture.  

Although the use cases of peer-to-peer architecture include distributed arithmetics, 

blockchain, file-sharing, content delivery and many other spheres, the aim of the article is the usage 

in messaging systems. 

 

1. Peer-to-peer Architecture Characteristic 

Peer-to-peer (P2P) computing or networking is a distributed application architecture that 

partitions tasks or workloads between peers. Peers are equally privileged, equipotent participants 

in the application. They are said to form a peer-to-peer network of nodes.  

A peer-to-peer network is designed around the notion of equal peer nodes simultaneously 

functioning as both „clients“ and „servers“ to the other nodes on the network. This model of 

network arrangement differs from the client–server model where communication is usually to and 

from a central server. A typical example of a file transfer that uses the client–server model is the 

File Transfer Protocol (FTP) service in which the client and server programs are distinct: the clients 

initiate the transfer, and the servers satisfy these requests [1].  
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2. Distributed Communication System Project Depiction 

The peer-to-peer communication system is designed as a distributed chatting application with 

a live video streaming feature. It is serverless, decentralized and distributed, no Internet connection 

required to communicate, as it is built over the personal area network (PAN) [2]. As the data safety 

is crucial, no personal identification information like phone numbers or email addresses is collected. 

The following features are available to a user: 

Registration. 

1. Authentication and authorization. 

2. Chat: broadcasting mode, group chats and individual chats. 

3. Live video streaming [3]. 

The messaging application can be used in companies to transfer sensitive corporate 

information. For companies to provide their employees a tool for building a stronger networking 

culture through communicating with people nearby. 

Live streaming video share could be performed as in individual and group chats as in a 

broadcasting mode.  

The chatting application could be applied to: 

1. Anonymous communicating. 

2. Keeping in touch in areas with weak or no connection or cell reception. 

3. The ability to communicate safely through insecure public connection while travelling. 

This project can be implemented for company employees to contact each other and also for 

individuals who want to communicate without providing sensitive personal information, do live 

streams in the scope of an ordinary chat, a group chat or in broadcasting mode.  

 

Conclusions: 

1. The article describes the characteristics of peer-to-peer networking and mesh systems. 

2. The systems built over peer-to-peer architecture are serverless, distributed and 

decentralised. 

3. The communication system described in the article can be used for company 

employees to contact each other and also for individuals who want to communicate without 

providing sensitive personal information like email credentials or mobile phone, want to 

communicate without Internet access or to broadcast messages to people nearby. 
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THE PROJECT OF COMMUNICATION SYSTEM BUILT OVER PEER-TO-PEER ARCHITECTURE 

Summary 

The article describes peer-to-peer architecture overall and a communication system project, based on peer-to-
peer architecture, which can be used for messaging via the Internet and personal access network (PAN) and live video 
streaming.  
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Introduction 

Under market conditions, society faces the problem of insecurity of civil society. First of all, 

this problem is related to young people, because they have little training and no work experience. 

Recently, the situation in the field of youth employment in the world has deteriorated. 

Young people are a special category of the labor market, which differs significantly from other 

components of the market. On the one hand, young people promote a high level of mobility, 

openness to change and preparation for job search, and on the other hand, young people do not 

have the relevant experience to be competitive in the labor market. Therefore, youth 

unemployment (according to statistics, young people include citizens aged 16 to 30) is one of the 

most acute socio-economic problems. [1] High youth unemployment is most common in Ukraine, 

Georgia, and Moldova due to the lack of a systematic state employment policy for this category of 

able-bodied people. [2] 

The aim of the article - research on the main tools for reducing youth unemployment in the 

EU and ensuring their employment. 

Objectives of the article: 

1. To explore the sharp rise in youth unemployment in the world. 

2. Identify tools to reduce unemployment. 

 

1. Increasing unemployment 

It is often difficult for young men and women to find a job after graduation, as employers need 

experienced staff who can work immediately and efficiently. As novice professionals do not have 

the appropriate experience and practice to apply the acquired knowledge, the effectiveness of 

yesterday's graduates can not play a role. If a young person fails to find a job for a long time, he will 

become passive and lose confidence in his own strength and life balance. [1] 

The financial crisis, which has become a socio-economic crisis, has led to a sharp rise in youth 

unemployment in the world and increased young people's distrust of institutions, governments and 
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corporations. According to the World Economic Forum, 357 million of them have not studied or 

worked anywhere, and this figure continues to grow. 

Not only young people but also the economies of many countries suffer from rising 

unemployment. Untapped potential is crucial for many developing countries, with a large 

percentage of young people. [3] 

It should be noted that there are a number of problems in the youth labor market, namely: 

• the general state of the economy, where the number of jobs is declining; 

• tax pressure on large enterprises, small and medium-sized businesses by the state; 

• there is no system of distribution of youth during training (internship or practice) and 

to work after graduation; 

• imperfect development and unprofessional implementation of employment 

programs, retraining of young workers at the national, city levels, etc. [1] 

Problems with youth employment also include the reluctance of entrepreneurs to hire young 

people without experience, low salaries for young professionals, the catastrophic gap between 

higher education programs and the needs of employers. [2] 

In the context of the pandemic, the issue of youth employment is becoming even more acute, 

the economic crisis from COVID-19 is narrowing opportunities, especially for finding the first job. 

Thus, in July 2020, when many countries loosened quarantine, the unemployment rate in the euro 

area was 7.9 % compared to 7.7 % in June. Eurostat estimates that 15.2 million men and women in 

the EU, of whom 12.8 million in the eurozone, were unemployed in July 2020. Compared to June 

2020, the number of unemployed increased by 336 thousand people in the EU and 344 thousand in 

the euro area. In Spain, the unemployment rate in July was 15.8 %, in Italy - 9.7 %, in France - 6.9 %, 

in Germany - 4.4 %. Unemployment among young people under 25 in the euro area rose to 17.3 % 

from 17.2 % in June. 

It is worth noting that the unemployment rate in the 28 member states of the European Union 

in December 2019 was 6.2 % and it was the lowest figure since January 2000. [3] 

The crisis has hit the accommodation and catering sector the hardest, with employment falling 

by an average of more than 20 percent, followed by retail and manufacturing. 

Earlier, the ILO predicted that the crisis in the economy and the labor market through the 

COVID-19 pandemic could lead to an increase in global unemployment by almost 25 million people. 

The reduction in employment and loss of income by the end of 2020, the ILO estimated at 860 billion 

to 3.4 trillion US dollars. [4] 
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2. European employment strategy 

The European Employment Strategy aims to address these issues, including youth 

employment strategies. The aim of the EU employment strategy is to support an educated, highly 

skilled and adapted workforce and to prioritize a labor market that is sensitive to economic change. 

The European Employment Strategy is a process whose main purpose is to encourage the exchange 

of information and joint discussions between all Member States in order to find solutions or apply 

best practices to ensure that EU Member States receive more and better employment 

opportunities. 

The stages of implementation of the European Employment Strategy are carried out according 

to the following algorithm: 

• development of a general concept; 

• identification of countries that have achieved positive results; 

• specification of tasks and compilation of special road maps; 

• consultations with social partners and representatives of civil society organizations; 

• approval of guidelines proposed by the Commission and the EU Council; 

• implementation of guidelines at the national level; 

• monitoring and inspection; 

• general report; 

• a new cycle (the Commission may revise previously formulated conceptual views on 

what hinders employment growth, make changes to strategic objectives). [5] 

 

Conclusions 

Thus, it should be said that the main tools for reducing youth unemployment in the EU and 

ensuring their employment are the development of a long-term employment strategy. Various 

programs in separate spheres of activity detail its provisions. Each of these programs has its own 

budget and implementation methods. 
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Introduction 

Social responsibility is currently a very popular topic among companies. To be socially 

responsible means to take certain actions on society. A lot of companies express themselves as 

socially responsible, but not all of them are. All company leaders should consider how to improve 

social responsibility in their workplace by motivating their employees to pursue it. 

The aim of the article – to examine employee motivation measures that can help to achieve 

social responsibility. 

Objectives of the article: 

1. To review the theoretical aspects of social responsibility. 

2. To reveal the peculiarities of employee motivation in a socially responsible company. 

3. To present the results of the research „What motivates employees to be socially 

responsible?”. 

Research methodology: analysis and systematization of scientific, theoretical literature and 

other sources of information, a survey. 

 

1. Social responsibility 

Social responsibility means that individuals and companies have a duty to behave in the best 

interests of their environment. Social responsibility in business, is known as corporate social 

responsibility (CSR) (Ganti, 2020). This term has been widely used since the 1960s. and now it’s 

becoming a quite popular topic between companies. But everyone describes corporate social 

responsibility term in a different way. For example, Davis (1960) said that (CSR) is more like business 

decisions and actions taken after reaching companies direct economic or technical interests. 

According to this term, it is not difficult to understand that every business should take certain 

actions if business reaches direct economic and technical interests (Šneiderienė, 2017). 

Nonetheless in order for organizations to maximize shareholder value, organizations must 

behave in socially responsible manner that benefits society. It has become very important to 

potential investors and consumers who seek investments that are not just profitable but also 
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contribute to the well-being of society and the environment. However, critics think that the main 

objective of CSR is to track and ensure that company’s activities cooperate with relevant regulations, 

general rules and national norms (Ganti, 2020). Business productivity can be boosted by corporate 

social responsibility, and this is particularly important when workers are involved with the 

company's social causes. 

Although the concept of social responsibility is becoming increasingly popular among 

companies, there is still a discussion what benefits it brings to organizations and what harm it does. 

Businesses that develop social responsibility in their environment, can become extremely 

successful. Reasons why CSR is important in an organization: 

1. Better company image. An ethical image is very important for any company because 

it can attract not only more customers, but also, new investors or other organizations, that will want 

to collaborate with each other. 

2. Advantage over competitors. A company, that develops CSR, has a significant 

superiority over corporation that does not develop CSR. Moreover, customers will choose the 

organization, that takes CSR into account. 

3. The company will be more attractive to employees. Employees, as well as customers, 

prefer the organization, that fosters CSR. Also, a socially responsible company has more 

perspectives and career opportunities for its employees. 

4. Makes the company more durable. CSR firms are more likely to maintain their 

business longer than companies without social responsibility. By fostering innovation and creativity, 

a company needs to adapt to what customers want. And the ability to adapt is important for a 

corporation’s longevity and sustainability. 

Although, CSR has significant benefits for businesses, however, it is also important to 

understand social responsibility shortcomings: 

1. Increasing company costs. Promoting CSR in company more costs are generated which 

are designed to train staff and ensure their safety, furthermore, care for environment and invest in 

CSR programs. Because of increased expenses the prices of goods and services for which buyers pay 

will increase as well. 

2. Can negatively affect corporation’s reputation. For a company to be socially 

responsible, it must report deficiencies in services and products to customers. As a result, customers 

may stop buying products and in this way company’s reputation could be reduced. 

3. Intersection of business goals. The main goal of companies is profit, so firms should 

focus on profit maximization and not consider how to be a socially responsible organization. 
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In conclusion, corporate social responsibility is widely discussed around the world. CSR has 

both positive and negative effects on organizations therefore, it is not easy for business leaders to 

consider all the pros and cons and choose whether the company needs to pay attention to CSR or 

not. Taking the interests of employees and customers, the leadership must decide what will be the 

best for this company. 

Society keeps talking about social responsibility of the companies, but for social responsibility 

to become a real thing, there should be a person inside of the company that is mainly responsible 

for social responsibility, the person should be mature enough to able to take care of such a task and 

should have those character traits (1-st table). 

Table 1. Traits of a socially responsible person. 

Respect for people, environment and government 

Active participation in social responsibility activities 

Being able to trust other people 

Understanding the duty of citizen 

Source compiled by authors according to: Petrėnaitė, D. (2010) „Socialiai atsakingo asmens ir 

teisinės valstybės santykio problema“ 

 

According to the given information about the characteristics of a socially responsible person 

listed in the table, it can be understood that a person who wants to be socially responsible in the 

company must respect human rights, be deeply interested in other members of society and their 

well-being. It is a known fact that an important role of a socially responsible person is to protect the 

environment from harmful factors. Also, respect for the state is expressed through respect for its 

laws and orders. Active participation is associated with active political activity. Such a person must 

have a correct understanding of his or her civil liabilities and take an active part in the development 

of the welfare of the state (Petrėnaitė, 2010). 

All in all, the concept of corporate social responsibility (CSR) has been used since 1960 and 

many scientists describe it in various ways. However, nowadays CSR is understood as corporate 

responsibility for its impact on society and environment. Although, entrepreneurs are still debating 

what influence, good or bad, makes CSR for organizations. Also, the leadership of a CSR company 

must be socially responsible - to show esteem for people, society and of course, environment in 

addition the head of organization should understand the importance of CSR and how it should be 

nurtured. 
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2. Peculiarities of employee motivation in a socially responsible company 

Employee motivation, as reported by Blaževičius (n.d.), is a company that manages and applies 

measures for their system, greater employee loyalty, work efficiency, goal-setting and other factors, 

that determine other long-term business prospects. Although, it is not an easy task for managers to 

motivate their employees, because each person has different priorities and understanding of 

motivation, but company could not function without employees, their work in the corporation, so 

it can be said, that employees play an important role within firm and that they help organization to 

achieve its goals, values, and vision. It is known that the entire well-being of the organization must 

be supported by the head of the company who should encourage its employees not only to achieve 

the set goals within the company, but also to encourage the employees to pursue social 

responsibility. 

Another important thing for employees to pursue social responsibility is education. Not all 

employees working in the company at once will be interested in the enthusiasm of the leader to 

pursue the company’s social responsibility. In fact, it is a quite difficult task to motivate employees 

to do what they may not understand and to look at it hostilely. For that reason, it is important to 

educate all employees on how company goals are related to social responsibility and how it will 

affect the planet or community. By integrating sustainability into existing training and from this, the 

leader will convince employees to believe and anticipate participation in the company's activities 

for a better result (Glassdoor Team, 2017). Employers need to understand, that social responsibility 

and motivated staff are more likely to make a significant contribution to the organization and this 

can bring the company gains, new customers or even new ideas on how to change how the product 

is being developed or improve the quality of services. CSR not only brings employees together to 

help each other and solve problems or achieve common goals, but also helps to realize, that social 

responsibility can bring longevity, good reputation, new suppliers, responsibility, ethics and other 

values to the company which are very important to the organization. 

Every company that wants to be known in the community has to do its best in order to attract 

more customers. And some of them are trying to be socially responsible and this way their 

reputation can increase. Such a company that wants to nurture its good image should appeal not 

only to its loyal customers, but also to the community while fostering social responsibility. For 

example, supermarket „Maxima” cares about the well-being of its employees and customers, 

creating a strong atmosphere based on trust. They are trying to motivate their employees by 

creating an effort to ensure their involvement in the work. Company also seeks to create an 

organizational culture in which each member - from senior management to the operational level - 
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is valued, respected and able to unleash their full potential, with equal opportunities, good working 

conditions and feedback as the basis for daily work (Maxima, 2019). Considering how „Maxima” 

fosters social responsibility in its company by motivating employees, it can be said that every 

company could ensure employee involvement in motivation for professional and personal 

development. To evaluate, respect employees, no matter what position the employee holds in the 

office. It is also important to provide equal opportunities for every employee, good working 

conditions and a secure daily connection. 

„We believe that respect for human rights and of them strengthening is fundamental of states, 

business community and each of us commitment<..>”. „As a result, we aim for all partners to extract 

raw materials and produce products in an environmentally friendly way.” said Wojciech Grohn, 

Head of Procurement Service „Lidl Lietuva”. Trade system „Lidl” announced that they will give up 

disposable plastic shopping bags from 2020. Greta Cibulskaitė (2020), Head of Social Responsibility 

at „Lidl“, says that, when choosing products from around the world, they aim to ensure, that human 

rights are not violated in supplier farms and factories: there is no forced labor and discrimination, 

salaries are paid fair, tropical forests are not felled to establish plantations, good environmental and 

resource-saving practices are applied to fruit growing, harvesting and many other positive aspects. 

It is also very important for the retail chain to involve employees in social responsibility activities: 

„In terms of plastic reduction, we encourage colleagues to use reusable water bottles, reusable 

shopping bags. In November we celebrate „Cake Day” during which the funds raised are also 

donated to children, as well as supporting animal shelters and organizing trips to shelters together 

with employees. In addition, we participate in blood donation campaigns and various other 

initiatives. It is important to involve the employees in the company's initiatives, so that they really 

feel part of it all. For many workers, especially the younger generation, it is important, that the 

employer is socially responsible. Furthermore, employees are often encouraged to contribute and 

participate directly in various social initiatives. It is easier for employees to identify with the 

company, be proud of done work and feel part of the team” (Cibulskaitė, 2020). From this, it can be 

concluded, that social responsibility is very important for the „Lidl“ retail chain, and more 

importantly - to encourage and motivate their employees to contribute to the improvement of CSR 

in the company. 

All in all, companies that pursue social responsibility must motivate their employees by 

educating and encouraging them to pursue social responsibility for the well-being. Every leader 

should be like an example to their employees. A leader should not only say what should be nurtured, 

but also give various lectures on what would happen to society if there were no social responsibility. 
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Besides for employees to feel good at their work, events such as Cake Day could be organized at 

least once a year, in this way employees would move away from the daily work environment and 

spend more time interacting with each other. 

 

3. „What motivates employee to be socially responsible” analysis 

During the investigation „What motivates employee to be socially responsible” there was 

submitted an anonymous survey in which participated 12 respondents. As we can see from the 

survey data, many respondents were women it is 75 % and others men it is 25 %. 

 

Figure 1. Results of the answer to the question „Your gender” 

 

Respondents of the survey were asked how many years there are in the company where they 

work. 9 respondents indicated that their company is 10 years old and more, and remaining 3 

participants indicated, that from 6 to 10 years old. 

 

Figure 2. Results of the answer to the question „How many years for your company?” 

 

Another interesting thing was to know how many employees work in the company. We found 

out that the majority of respondents chose from 51 to 150 and it is 42 %. But on the other hand, 4 

participants which are 33 % chose that in their company works only from 11 to 50 employees. 
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Figure 3. Results of the answer to the question „How many employees work in the company?” 

 

It was also interesting to find out the opinion of the respondents - whether the organization 

should be socially responsible. All respondents noted that company must be socially responsible. 

Also, respondents had the opportunity to rate from 1 to 10 how much their company is socially 

responsible. The results were surprising because the assessment of social responsibility received 

was quite low just 6,4. This means that not all companies pursue social responsibility in their 

workplace. 

Respondents were asked what the benefits of social responsibility are for the company. In this 

question, several answer options could be chosen. Results were similarly distributed, but 11 people 

noted, that social responsibility improves a company’s reputation. 

 

Figure 4. Results of the answer to the question „What the benefits of social responsibility are for 

the company?” 

 

Moving on, in a question that was addressed to the respondents about whether they agree 

with the opinion that employees should be motivated to pursue social responsibility all 12 

respondents answered „Yes”, employees should be motivated to pursue social responsibility. 
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Participants of survey were asked the question „What types of responsibilities do you think a 

socially responsible employee of the organization should have?”. 7 (58 %) survey respondents 

responded that responsibility must manifest itself as a sense of moral duty to society. 

 

Figure 5. Results of the answer to the question „What types of responsibilities do you think a 

socially responsible employee of the organization should have?” 

 

Moreover, there was a question which contains with social responsibility. It was interesting to 

know with what statements respondents agree, do not agree or just they do not know about it. As 

we can see from this pie chart the results were quite different, but all respondents agreed upon that 

social responsibility improves company’s reputation. 

 

Figure 6. Results of the answer to the question „Do you agree with statements about CSR?” 

 

Respondents were asked an open-ended question about how to motivate an employee to 

pursue social responsibility. According to the respondents, company manager should involve 

employees in CSR activities and show them an example of how to achieve social responsibility. Also, 

the participants of questionnaire believe, that manager must treat employees with dignity, educate 

them and motivate not only with cash bonuses, but also with praise. However, the head of 
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organization must look for broader solutions to innovative systemic social, environmental, and 

broader economic welfare problems. However, head of the organization must look for innovative 

systemic social, environmental, and broader economic solutions to welfare problems. 

In conclusion, from the survey it can be understood that for every employee working in any 

company there is important social responsibility, its pursuit and encouragement to do so. Because, 

according to the data, social responsibility is believed to improve the company's reputation, which 

can encourage employees to work more efficiently and profitably. Each respondent has different 

goals to pursue social responsibility therefore, different methods of motivation in an organization 

can be quickly achieved. For example, employees education, various cash bonuses, free lunch in the 

workplace. In this way, employees will not only be satisfied with such motivational measures but 

will also pursue social responsibility more effectively. 

 

Conclusions 

1. Concept of corporate social responsibility is often used in the modern world and this 

means, that a socially responsible company must take responsibility for its impact on society and 

the environment. Entrepreneurs discuss among themselves whether social responsibility is good for 

company, but after reviewing all the advantages and disadvantages, it can be concluded, that it is 

very important for organization because this can improve a company’s reputation, attract skilled 

and responsible employees and CSR companies have a significant advantage over competitors. 

2. Social responsibility is not only important for companies and their managers, but it is 

also important for employees of the organization. Employees do not always understand what social 

responsibility is and how to achieve it, so the leader must lead by example, encourage and motivate. 

Managers need to motivate employees not only with cash bonuses, but also with honors, organizing 

various charity celebrations in company and creating a work environment where employees will feel 

safe. 

3. From the survey we can find out that every company should be socially responsible in 

order to have a better reputation in the community. All respondents agreed that employees should 

be motivated to pursue social responsibility which can contain employee’s education, various cash 

bonuses or free lunch in the workplace. 
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HOW TO MOTIVATE EMPLOYEES TO PURSUE SOCIAL RESPONSIBILITY 

Summary 

A company which is socially responsible is also liable for the impact on society and the environment. Companies 
that nurture social responsibility can have a better reputation and a greater advantage over competitors. But social 
responsibility requires not only the initiative of the manager, but also the employees. However, nowadays there are 
employees who do not know what social responsibility is and what are the benefits from it. In order for employees to 
pursue social responsibility, managers must motivate them with various cash bonuses and verbal praises. 
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Įvadas 

Šių dienų rinkoje socialiai atsakingas investavimas – tai investavimo stilius, kuris kartu su 

pagrindiniu tikslu (investicijų grąža) taip pat prisideda prie socialinės gerovės. Socialiai atsakingas 

investavimas apjungia asmenines vertybes ir visuomeninį susirūpinimą investavimo sprendimais. 

Socialiai atsakingas verslas, keičia verslo koncepto sąvoką, kadangi šiuo atveju nelieka finansinio 

pelno kaip prioriteto, o priešingai kertiniu siekiu tampa socialinė nauda, kurios siekiama pasitelkiant 

socialines investicijas, socialinius projektus ir partnerius. Kalbėti apie socialiai atsakingą verslą yra 

svarbu, kadangi nuo jo indėlio atsiveria naujas kelias valdžios pamirštoms, ar ilgą laiką vyraujančioms 

problemoms spręsti, tokiu būdu gerinant vietos, bendruomenės, regiono ar net visos šalies 

gyventojų gerovę ir gyvenimo kokybę. Socialiai atsakingos įmonės prisideda prie įvairių 

organizacijų/akcijų kūrimo, investuoja į žaliavų perdirbimą, taip pat atsakingai elgiasi su savo 

darbuotojais. 

Tyrimo tikslas – išanalizuoti socialiai atsakingo investavimo ypatumus. 

Straipsnio uždaviniai: 

1. Apibūdinti socialinės atsakomybės sampratą. 

2. Išnagrinėti socialiai atsakingo investavimo sampratą ir kriterijus. 

3. Išanalizuoti socialiai atsakingo investavimo pavyzdžius. 

Tyrimo metodai: mokslinės teorinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė, 

palyginimas. 

 

Socialinės atsakomybės samprata 

Socialinė atsakomybė organizacijos kontekste yra traktuojama kaip vykdomos veiklos 

įgyvendinimo konceptas, paremtas socialiniais, aplinkosaugos ir skaidrios veiklos principais. 

Investuotojai paprastai yra pasyvūs ir į įmonių valdymą nesikiša, tad dėl socialinės gerovės negali 

nuveikti tiek, kiek gali socialiai atsakingas verslas: jis priima konkrečius sprendimus galinčius paveikti 

darbuotojų bei klientų socialinę padėtį. Tuo tarpu socialiai atsakingas investavimas dažniausiai 

apsiriboja tam tikrų sektorių vengimu - neinvestuojama į socialinę žalą darančius sektorius: tabako 
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bei alkoholio pramonę, karinę pramonę, lošimų veiklą ir pan. Pastaruoju metu į „juodus sąrašus“ 

įtraukiama ir iškastinio kuro pramonė, kuri smarkiai prisideda prie globalinių klimato pokyčių. Jei 

išsivysčiusiose valstybėse socialinė atsakomybė yra svarbi kryptis tai Lietuvoje socialiai atsakingas 

investavimas dar tik kuria savo užuomazgas, ir svarbaus vaidmens kol kas nevaidina. 

Remiantis Yilidiz (2014) teigimu, įmonių socialinės atsakomybės klausimai buvo svarstomi dar 

nuo 1950 m., tačiau šiandien, įmonių socialinės atsakomybės reikšmė ir praktika yra pasikeitusi. 

Anksčiau klasikinis požiūris į įmonių socialinę atsakomybę buvo grįstas filantropija, kuris vėliau 

pasikeitė į verslo ir visuomenės santykius. Visgi, nuo pat įmonių socialinės atsakomybės vystymosi 

pradžios, buvo siekta kelti etiškus standartus, taupyti išteklių naudojimą, kurti gerovę visuomenėje. 

Tuo tarpu dabartinė įmonių socialinė atsakomybė yra tiesiogiai orientuojama į visuomenės 

interesus, atsakomybę, aplinkos saugojimą, etišką bendradarbiavimą. Pabrėžiamas organizacijų 

savanoriškumas imtis iniciatyvos tenkinant ne tik visuomenės, bet ir darbuotojų bei jų šeimos 

interesus ir skatinant gerovę. Autoriaus teigimu, įmonių socialinė atsakomybė reiškia, organizacijų 

veiklos vykdymą siekiant etiškumo ir palankių, abipusiai naudingų santykių su visuomene. Šiame 

kontekste išskirtinos tokios veiklos kaip bendradarbiavimas su vietos bendruomenėmis, aplinkos 

apsaugos ir tvarumo skatinimas, socialinių iniciatyvų vykdymas bei rėmimas. 

Paužuolienė (2010) analizuodama įmonių socialinės atsakomybės reikšmę, pažymi įmonių 

savanoriškumo aspektą ir neapsiribojimą vien tik teisiniais reikalavimais. Autorės teigimu, tokioms 

įmonės būdinga socialinės sanglaudos akcentavimas, bendradarbiavimas su vietos 

bendruomenėmis, žinių visuomenės kūrimas, pažangių žmonių išteklių metodų ergonomikos, 

motyvavimo, kvalifikacijos kėlimo srityse taikymas. Iš esmės, socialinės atsakomybės pagrindas yra 

siejamas su trimis pamatiniais elementais, atsirandančiais ekonominiame, socialiniame ir 

ekologiniame kontekste. Šiuo atveju galima įžvelgti įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo 

privalumas ir kuriamą naudą. Etiniu socialiniu lygmeniu, įmonių socialinė atsakomybė rūpinasi 

darbuotojų gerove, darbuotojų tobulinimu, sąžiningumo palaikymu, rūpinimusi visuomenės 

poreikiais. Ekologiniu aspektu, įmonių socialinė atsakomybė užtikrina organizacijos žinojimą apie 

daromą poveikį aplinkai, ekologinės rizikos valdymą, taršos mažinimą, gamtą tausojančių rodiklių 

stebėjimą. 

Apibendrinant galima teigti, jog socialinė atsakomybė organizacijos kontekste yra traktuojama 

kaip vykdomos veiklos įgyvendinimo konceptas. Įmonių socialinė atsakomybė yra tiesiogiai 

orientuojama į visuomenės interesus, atsakomybę, aplinkos saugojimą, etišką bendradarbiavimą. 

Pabrėžiamas organizacijų savanoriškumas imtis iniciatyvos tenkinant ne tik visuomenės, bet ir 

darbuotojų bei jų šeimos interesus. 
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Socialiai atsakingas investavimas 

Socialiai atsakingų investicijų sampratos pagrindų reikėtų ieškoti socialinės atsakomybės 

koncepto apibrėžtyje, kurios reikšmė susijusi su socialine, aplinkosaugine ir ekonomine gerove. 

Šiandien socialinės atsakomybės terminas yra įvaizdžio, reputacijos, konkurencinio pranašumo dalis, 

parodanti atsigręžimą ne tik į savus interesus, tačiau ir veiklos vykdymo integravimą taip, kad ji kurtų 

papildomą naudą ir vertę socialiniams ir aplinkosaugos kintamiesiems. 

Taigi, remiantis socialinės atsakomybės konstruktu, socialiai atsakingos investicijos turėtų būti 

traktuojamos kaip tokios investicijos, apimančios ekologinės, socialinės ir finansinės naudos 

kontekstus. Ir iš tiesų, tai, kad socialiai atsakingos investicijos yra keldinamos iš socialinės 

atsakomybės konstrukto, patvirtina moksliniai šaltiniai, pateikiantys tokių investicijų koncepcinę 

sampratą. 

Barman (2018) nurodo, kad socialiai atsakingas investicijas, galima apibrėžti kaip tvariai 

vykdomas investicijas, kurios kuria teigiamą socialinį poveikio rezultatą. Tokių investicijų esmė yra 

teikti prioritetą tiems subjektams, kur gali būti išreikštos aplinkos tvarumo, socialinio teisingumo 

idėjos. 

Panašiai akcentuoja ir Dilla ir kt. (2016) teigdami, kad į socialiai atsakingas investicijas reikia 

žvelgti kaip į tokias, kurios siekia socialinio, aplinkosauginio poveikio ir finansinės naudos. Autorių 

teigimu, socialiai atsakingos investicijos yra tokios investicijos, kai investuojama ten, kur: 

• vyrauja etinis ir socialinis atsakingumas, 

• pripažįstamas aplinkos tvarumas, 

• laikomasi socialinio teisingumo ir etikos, 

• kovojama prieš diskriminaciją. 

Kitaip, socialiai atsakingos investicijos, Ballester (2015) teigimu, vadinamos tvariomis 

investicijomis, kai tikslingai - sąmoningai kuriamas pozityvusis investicinis poveikis. Svarbus, 

socialiai atsakingų investicijų bruožas, autorių teigimu, yra atsisakymas koncentruotis 

vien tik į finansinę naudą, ko dažniausiai siekiama tradicinėmis investicijomis, tačiau ir į etinius ir 

socialinius pokyčius, kurie būtų naudingi net tik investuotojui. Chen ir kt. (2018) atkreipia dėmesį, 

kad į socialiai atsakingas investicijas, nereikėtų žiūrėti kaip į išskirtinį šių dienų fenomeną. Tai 

patvirtina ir Donath (2018), kadangi socialiai        atsakingų investicijų užuomazgų galima rasti dar 18 

a pradžioje, kai pradėta vengti investicijų                        į tokias sritis, kurios tuomet vadintos nuodėmingomis arba 

tiksliau tariant, prieštaraujančiomis etikos normoms. Iš to iškilo ir šių dienų socialiai atsakingų 

investicijų pamatas, kuriomis siekiama investuoti ten, kur yra siekiami socialiniai tikslai ir jų 

pasiekiamumas gali būti dar labiau sustiprintas tokiomis investicijomis. 
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Socialiai atsakingos investicijos, kaip pažymi Auger ir kt. (2016) taip pat yra suinteresuotos 

gauti investicinę grąžą, tačiau skirtumas yra tas, kad tai nėra vien tik finansinė, tačiau ir socialinė 

grąža, todėl tokias investicijas, būtų teisinga įvardinti etiškomis investicijomis, kurios siekia darnos 

su investicine ir socialine aplinkomis. Autorių nuomone, socialiai atsakingas investicijas, geriausiai 

apibūdina keturi kriterijai: 

• Valdymo, aplinkosaugos ir socialinių veiksnių svarbos iškėlimas ir prioretizavimas. 

• Investicinio objekto parinkimas, remiantis etiniais ir moraliniais įsitikinimais. 

• Naudos ir vertės kūrimas ir dalijimasis su aplinka. 

• Visuotinumo efekto siekimas. 

Dilla (2016) akcentuoja, kad socialiai atsakingos investicijos, nors ir pabrėžia socialinės 

atsakomybės diskursą ir teikia naudą bei skatina tvarią plėtrą ir veikia tam tikra prasme kaip aplinkos 

„tvarkytojos”, atmesdamos socialiai, etiškai ir moraliai prieštaraujančius investavimo klausimus, 

tačiau turi nemažai trūkumų. Tokių investicijų problema atsiskleidžia kaip tam tikra atsvara, šių 

investicijų koncepto paradinei pusei, iš kurių galima susidaryti įspūdį, kad pastarosios neturi 

trūkumų iš investuotojo pusės ir yra visapusiškai naudingos ir kuriančios gerovę socialinei aplinkai. 

Bradford ir kt. (2017) teigimu, tiesa yra kitokia ir pačios socialiai atsakingos investicijos idėjine 

prasme nors ir yra vertingos, tačiau susiduria su investicinės grąžos rizika. Tiksliau tariant, 

investavimas išskirtinai į etiškai ir socialiai atsakingus subjektus, gali privesti prie investicinės grąžos 

sugrįžimo problemos - nors finansinė grąža ir nėra prioritetas socialiai atsakingų investicijų atveju, 

tačiau būtent finansinės pusės grąža labiausiai sumažėja, laukiant investicinės grąžos iš tokių 

investicijų. Dar didesnė problema iškyla todėl, kad investuotojas lieka be garantijos, kad sugebės 

gauti kitokią, pavyzdžiui socialinės naudos grąžą. 

Socialiai atsakingų investicijų apibrėžimas yra per daug abstraktus, todėl tampa sudėtinga 

išmatuoti, kur prasideda ir baigiasi socialiai atsakingų investicijų vieta. Įmonės, užsiimančios socialiai 

atsakinga veikla, gali nesugebėti maksimaliai padidinti investicijų grąžos, nes visas įmonės kapitalas 

pirmiausia nėra naudojamas pelnui didinti, todėl toks investavimas tampa rizikingu. Mažesnė 

metinė grąža reiškia, kad investuotojai turi išlaikyti savo investicijas įmonėje dar daugiau metų, kad 

uždirbtų įprastą grąžą, susijusią su kita įmone. Kita vertus, reikia aiškiai atkreipti dėmesį į tai, kad 

vienas iš socialiai atsakingų investicijų bruožų ir yra sutelktumas į socialinės atsakomybės esmę, o 

ne finansinę grąžą, tačiau tuomet kyla klausimas kaip užtikrinti socialiai atsakingų investicijų 

atsiperkamumą investuotojui ilgalaikiame periode, ypatingai žinant, jos pasižymi mažesne bendrojo 

pelno marža, lyginant su tradicinėmis investicijomis. 

Apibendrinant galima teigti, kad socialiai atsakingas investicijas, galima apibrėžti kaip tvariai 

vykdomas investicijas, kurios kuria teigiamą socialinį poveikio rezultatą. Tokių investicijų esmė yra 
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teikti prioritetą tiems subjektams, kur gali būti išreikštos aplinkos tvarumo, socialinio teisingumo 

idėjos. Į socialiai atsakingas investicijas reikia žvelgti kaip į tokias, kurios siekia socialinio, 

aplinkosauginio poveikio ir finansinės naudos. 

 

Socialiai atsakingo investavimo pavyzdžiai 

Socialiai atsakingas investavimas suteikiamas įmonėms kurios užtikrina saugią ir tinkamą 

darbo aplinką, gerbia žmones, neišnaudoja vaikų darbo, vadovaujasi etiška valdymo politika, 

nepažeidžia vartotojų teisių. Investuotojai turi sugebėti atskirti ilgalaikės įmonių socialinės 

atsakomybės tikslo siekiančias įstaigas nuo tų, kurioms ši atsakomybė yra tik viena iš rinkodaros 

priemonių.  

Kaip minima, jog socialiai atsakingas investavimas suteikiamas įmonėms, kurios atsižvelgia į 

savo darbuotojus - tai Swedbank. Šis bankas stipriai atsižvelgia į žmogaus teises, 2013 metais bankas 

atliko analizę kuri leido sukurti naują banko politiką, siekiant užkirsti kelia žmogaus teisių 

pažeidimams (Swedbank, 2015). Tad 2018 metais siekiant kad įmonėje darbuotojai būtų labiau 

motyvuoti, bankas iniciavo panaikinti atlyginimų skirtumas tarp moterų ir vyrų, taip stengdamasis 

padaryti lygybę tarp dirbančių žmonių, stengtis nei vieno neišskirti. (Swedbank, 2019) Swedbank už 

tokią idėja ir jos iniciavimą gavo aukščiausią įvertinimą už darbą lygių galimybių srityje. (Swedbank, 

2020) Europos lyčių lygybės institutas skaičiuoja, kad sumažinus lyčių lygybės skirtumus, Lietuvoje 

BVP vienam žmogui iki 2050 metų galėtų papildomai pakilti net 12 proc. Tokiu atveju daugiau 

moterų pradėtų dirbti ir taip Lietuvoje padidėtų darbo jėgos aktyvumo lygis. Deja, tačiau progresas 

lyčių lygybės srityje vis dar vyksta labai lėtai. Remiantis naujausia lyčių lygybės ataskaita, Pasaulio 

ekonomikos forumas savo prognozę, kada moterų ir vyrų atlyginimai pasaulyje taptų vienodi, 

pailgino iki 257 metų.  

Įmonė ar organizacija norinti pasiekti gerų rezultatų turi tapti socialiai atsakinga, pamiršti 

pelną ir pradėti galvoti apie ateitį ką į ją galima investuoti, nes taip būtų galima išspręsti daugelį 

egzistuojančių problemų. SEB bankas to siekia, ir stengiasi visa tai įgyvendinti. SEB bankas gilinasi į 

įvairiausias problemas kurios gali padaryti įtaką bendradarbiavimui, tad stebi įvairiausias pasaulio 

įmones. Jie nori daryti gerą įtaką ir padėti įmonėms pasiekti geriausius veiklos rezultatus 

socialiniuose, valdymo, veiklos rezultatų srityse, teigė SEB (2016). SEB bankas socialiai atsakingą 

investavimą pabrėžią investuodamas į visuomenę. Jam yra labai svarbi vaikų ateitis, jis nori jog 

kiekvienas vaikas taptu laimingas ir galėtų išnaudoti savo visus sugebėjimus. Nes Lietuvoje yra be 

galo daug vaikų kurie norėtu siekti mokslo, tačiau galimybės neleidžia finansiškai, ar yra sulaukiama 

per mažai palaikymo iš aplinkinių. Toks bankas kuriam svarbi vaikų gerovė, niekada neinvestuoja 
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įmonėms kurios užsiima alkoholio, tabako, pornografijos veiklomis. Taip pat priešiškai nusiteikęs ir 

prieš ginklų gamybas ar prekybas (SEB, 2016). Tad SEB dažnai bendradarbiauja su „Išsipildymo 

akcijos“ organizatoriais, kadangi šios akcijos dėka yra padeda sunkiai sergantiems, likimo 

nuskriaustiems, vaikų globos namuose augantiems, vaikams. 

Apibendrinant galima teigti, jog Swedbank ir SEB yra socialiai atsakingi investuotojai, kurie 

pasižymi labai panašiomis savybėmis. Tačiau kiekvienas bankas turi savo didesnę pusę kuri jam 

labiau sekasi ir labiau patinka. Swedbankas didelį dėmesį skiria darbuotojams bei žmogaus teisėms, 

SEB bankas didelį dėmesį skiria paramoms, bei vaikų ateičiai.  

 

Išvados  

1. Socialinė atsakomybė organizacijos kontekste yra traktuojama kaip vykdomos    veiklos 

įgyvendinimo konceptas, paremtas socialiniais, aplinkosaugos ir skaidrios veiklos principais. Įmonių 

socialinė atsakomybė kritiniu požiūriu pristatoma prieštaringai – tai yra arba įmonių pelno siekimo 

metodas arba visuomenės interesų tenkinimas. Dabartinė įmonių socialinė atsakomybė yra 

tiesiogiai orientuojama į visuomenės interesus, atsakomybę, aplinkos saugojimą bei etišką 

bendradarbiavimą. Pabrėžiamas organizacijų savanoriškumas imtis iniciatyvos tenkinant ne tik 

visuomenės, bet ir darbuotojų bei jų šeimos interesus ir skatinant gerovę.  

2. Socialiai atsakingas investicijas, galima apibrėžti kaip tvariai vykdomas investicijas, 

kurios kuria teigiamą socialinį poveikio rezultatą. Tokių investicijų esmė yra teikti prioritetą tiems 

subjektams, kur gali būti išreikštos aplinkos tvarumo, socialinio teisingumo idėjos. Į socialiai 

atsakingas investicijas reikia žvelgti kaip į tokias, kurios siekia socialinio, aplinkosauginio poveikio ir 

finansinės naudos. Svarbus, socialiai atsakingų investicijų bruožas yra atsisakymas      koncentruotis 

vien tik į finansinę naudą, ko dažniausiai siekiama tradicinėmis investicijomis, tačiau ir į etinius ir 

socialinius pokyčius, kurie būtų naudingi net tik investuotojui. 

3. Socialiai atsakingas investavimas turi pasižymėti įmonėse kurios didelį dėmesį skiria 

žmogaus teisėms, gerbia darbuotojus, neišnaudoja vaikų darbo, vadovaujasi etiška valdymo politika. 

SEB ir Swedbank bankai turi šių savybių. Abu yra labai panašūs savo veikla, tačiau Swedbank bankas 

labiau gilinasi į žmogaus teises, tuo tarpu SEB bankas teikia paramas vaikų ateičiai.  
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SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTMENT PECULIARITIES  

Summary 

The concept of socially responsible solutions should be sought in the definition of the concept of social 
responsibility, in terms of social, environmental, and economic well-being. Today, the term social responsibility is part 
of its image, reputation, competitive advantage, showing not only its own interests but also its integrating performance 
in a way that creates added value and value for social and environmental variables. Socially scarce investments can be 
defined as sustainable investments that create positive social outcomes effect result. The essence of such investments 
is to give priority to those entities. where environmental sustainability can be expressed, ideas of social justice. Socially 
responsible investment is provided to companies that ensure a safe and suitable working environment, respects people, 
does not exploit children for work, follows an ethical management policy, does not violate consumer rights. 
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JAUNIMO INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ. 

Viktorija Čiuplytė ir Greta Petrovaitė. 

Mokslinis vadovas(ė) – lektorė Jolita Naujalienė. 

Vilniaus kolegija 

________________________________________________________________________________ 

Įvadas 

Visuomenėje aktuali jaunimo nedarbo bei užimtumo problema, šiuo laikotarpiu tapo ypač 

aktuali. Neturėdamas darbo jaunimas negali būti ekonomiškai stabilus, bei nepriklausomas. Darbo 

neturėjimas trukdo realizuoti savo siekius, bei atrasti savo pašaukimą ir vietą visuomenėje. Jaunimas 

įsitraukęs į darbo rinką prisideda prie valstybės ekonomikos augimo, plėtros ir stabilumo. 

Visuomenėje yra nusistovėjusi nuostata, kad jaunimas - visuomenės ateitis. Daugelis žmonių, tarp 

jų ir jaunimas pandemijos laikotarpiu neteko darbo. Dėl to dažniau pasitaiko atvejų Lietuvoje kai 

jaunimas minimas, kaip prarastoji karta. Aukštas nedarbo lygis tarp jaunų žmonių vis dar išlieka 

aktuali problema visuomenėje. 

Straipsnio tikslas – išsiaiškinti jaunimo integravimąsi į rinką bei įsidarbinimo metu patiriamus 

iššūkius. 

Straipsnio uždaviniai: 

1. Išskirti ir aptarti jaunimo nedarbo bei užimtumo problemas. 

2. Atlikus tyrimą įvertinti respondentų nuomonę apie jaunimo integraciją į darbo rinką. 

 

1. Jaunimo įsidarbinimo problemos 

 

Apibrėžti kas yra jaunimas, kai dabartinėje visuomenėje vyrauja daug įsitikinimų bei 

išsiskiriančių požiūrių į žmogaus amžių, tampa išties sudėtinga. Norint išsiaiškinti jaunimo nedarbo 

bei užimtumo pagrindines problemas, pirmiausia reikėtų apibrėžti jaunimo nedarbo sąvoką. 

Jaunimas tai žmonės nuo 14 iki 24 metų, ieškantys tačiau nerandantys darbo (LR Socialinės apsaugos 

ir darbo ministro įsakymas, 2020). Nepriklausomai nuo požiūrio į jaunimo sampratą, jaunimo 

nedarbo situacija turėtų rūpėti kiekvienam. Jaunimo nedarbo tema aktuali visame pasaulyje. 

Autoriai daug dėmesio skiria šiai temai, Caliendo ir Schmidl (2016) dalinasi mintimis, kad politikai 

yra atsakingi už jaunimo, kuriam trūksta įsidarbinimo įgūdžių bei kurie yra iš socialiai remtinų šeimų, 

motyvaciją. Politikoje esantys asmenys yra atsakingi už jaunimo įdarbinimo sistemos aktyvinimą. 

Autoriai pabrėžia, jog perspektyvios socialiai remtino jaunimo įdarbinimo strategijos gali apimti ne 
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tik intensyvias mentorystės programas, bet ir programas, kuriose atsižvelgiama į socialinius ar su 

sveikata susijusius veiksnius, dėl kurių gali būti sunku jaunimui patekti į darbo rinką. Šiuolaikinis 

jaunimas norėdamas įsidarbinti susiduria su problemomis. Šiai dienai, galima išskirti šešias 

pagrindines problemas su kuriomis susiduria jaunimas: 

1. Nepakankamas profesinės kvalifikacijos įgijimas arba jos nebuvimas; 

2. Įgytos kvalifikacijos darbo vietų trūkumas rinkoje; 

3. Praktinės patirties stygius; 

4. Jaunimo įgūdžių stoka ieškantis darbo; 

5. Socialinių kompetencijų ir motyvacijos, stoka; 

6. Darbo vietų kokybė ir iškeliami per dideli lūkesčiai.  

Jaunas žmogus susidūręs su nedarbo ar užimtumo problema, gali dažnai jaustis atstumtas, būti 

apimtas nerimo, neturėti vilties dėl ateities. Dėl šių priežasčių atsiranda jaunimo socialinė atskirtis. 

Nusivylimas dėl ankstesnės darbo patirties, paskatos nebuvimas, mažas darbo užmokestis, kurio 

nepakanka išgyventi be tėvų paramos, jaunimui neprideda pasitikėjimo savimi. Nors kiekvienas 

jaunas žmogus nori tapti finansiškai nepriklausomas ir pradėti gyventi atskirai nuo tėvų, tačiau 

susirasti darbą yra sudėtinga, nes darbdaviai dažnai ieško jau patirties turinčių darbuotojų tam, kad 

nereiktų leisti papildomų lėšų apmokymams. 

Statistiškai Lietuvoje yra daug socialiai remtinų šeimų. Tai reiškia, kad socialinėse šeimose 

augę vaikai, neretai turi įgūdžių, socialinių kompetencijų ir supratimo stoką dėl tėvų moralinių 

vertybių neįskiepijimo. Nepasiturinčioje šeimoje jauno žmogaus mokymosi kokybė jau mokyklos 

suole, dažnai būna žemesnė, nei vaikų augančių finansiškai stabilioje bei vertybes puoselėjančioje 

šeimoje. Asocialūs tėvai neturi pakankamai lėšų suteikti galimybę mokytis ir įgyti aukštesnį nei 

pagrindinį išsilavinimą. Neretai, jaunas žmogus, kuris yra užaugęs šeimoje kur nebuvo rodoma gero 

pavyzdžio ir tai į ką galėtų lygiuotis, dažniausiai paseka tėvų pėdomis ir gyvena iš valstybės paramos, 

neturėdamas visiškai jokio užimtumo ir minčių ar paskatinimo įgyti kvalifikaciją, susirasti darbą, bei 

tapti finansiškai nepriklausomu žmogumi.  

Kvalifikuotas žmogus labiau orientuojasi darbo rinkoje, jam lengviau įsidarbinti, kadangi turi 

gebėjimų, kurių reikia ieškantis darbo. Iniciatyvos rodymas, kalbų mokėjimas, tinkamas pateiktos 

informacijos apdorojimas, mokėjimas prisitaikyti, savarankiškas sprendimų priėmimas, pareigų ir 

teisių žinojimas bei jų vykdymas, buvimas savikritišku žmogumi, problemų sprendimas, bendravimas 

bei asmeninis tobulėjimas - šių įgūdžių mokymasis ir įgijimas turėtų atsirasti kiekvieno jauno 

žmogaus mokyklos suole.  
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Jaunimas, baigęs mokslus ir gerai valdantis įsidarbinimo įgūdžius, lengviau pereina iš švietimo 

sistemos į darbo rinką, tačiau joje susiduria su specifiniais iššūkiais kai darbo rinkoje nėra sukurta 

naujų darbo vietų pagal įgytą kvalifikaciją. Jaunas žmogus siekdamas pragyventi imasi neoficialios 

veiklos iš kurios gautų pinigų pragyvenimui. Spangberg ir Svensson (2020) yra iškėlę problemą, kad 

jaunimo nedarbas daro įtaką lošimų priklausomybei. Kalbėdami apie neoficialią veiklą, autoriai 

nurodo, keletą svarbių veiksnių. Pirmiausia, lošimų priklausomybė neigiamai veikia jauno žmogaus 

sveikatą. Autorių atliktame tyrime atskleista, jog reikia daugiau dėmesio skirti viešojo intereso 

požiūriui ir su lošimu susijusios žalos prevencijai. Tokiu būdu valstybė patiria nuostolių, nes pajėgus 

jaunas žmogus neatneša valstybei naudos, kuomet dirba nemokėdamas mokesčių. Deja, neoficiali 

veikla jaunimui neužtikrina finansinio stabilumo ateityje. 

 

2. Tyrimo analizė 

• Tyrimu siekta išsiaiškinti jaunimo gebėjimą derinti studijas su darbu bei su kokiais 

sunkumais susiduriama įsidarbinimo metu. 

• Tyrimo imtis: 100 respondentų. 

• Tyrimo laikas: nuo 2021 metų kovo 5 dienos iki 2021 metų balandžio 5 dienos. 

• Tyrimo metodas – mokslinės literatūros analizė bei pirminis rinkos tyrimas – kiekybinis 

tyrimas. Apklausos duomenys buvo rinkti anketiniu duomenų rinkimo metodu. svetainėje 

„apklausa.lt“. 

• Apklausoje dalyvavo 100 respondentų: 60 moterų ir 40 vyrų. Amžius svyravo nuo 14 - 

24 metų. 71 respondentas priklausė 18 – 21 metų amžiaus kategorijai.  

• Beveik visi respondentai nurodė, kad studijuoja/mokosi, iš jų 48 proc. respondentų 

studijuoja/mokosi ir nedirba, 44 proc. – studijuoja/mokosi ir dirba. Iš visų apklaustųjų dirba 51 proc. 

(1 pav.).  
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1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal užimtumą, proc. 

51 proc. tyrime dalyvavusių respondentų teigia, kad turi darbą, iš kurių 29 proc. dirba įprastoje 

darbo vietoje, 39 proc. dirba nuotoliniu būdu, 20 proc. yra prastovose ir 12 proc. buvo prastovose ir 

šiuo metu jau dirba įprastoje darbo vietoje (2 pav.). 

 

2 pav. Respondentų darbo pobūdis pandemijos laikotarpiu, proc. 

Tyrimo metu respondentai vertino pagal reikšmingumą veiksnius įtakojančius įsidarbinimo 

galimybes (3 pav.). Respondentų nuomone, aktualiausia problema jaunimui integruojantis į darbo 
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rinką yra praktinės patirties stygius. Antruoju numeriu pagal sureitinguotų problemų aktualumą yra 

darbo vietų kokybės ir iškeliamų per didelių lūkesčių problema.  

 

3 pav. Respondentų nuomonė apie problemų įtakojančių įsidarbinimą reikšmingumą, proc. 

Kaip matyti iš pateiktų duomenų, trečioje vietoje - nepakankamas profesinės kvalifikacijos 

įgijimas arba jos nebuvimas. ketvirtoje vietoje – socialinių kompetencijų ir motyvacijos stoka. 

Respondentų nuomone mažiausiai aktualios problemos (5 ir 6 vietos) yra darbo paieškos įgūdžių 

stoka ir įgytos kvalifikacijos darbo vietų trūkumas rinkoje. 

 

Išvados 

1. Jaunimo nedarbo tema aktuali visame pasaulyje. Šiuolaikinis jaunimas norėdamas 

įsidarbinti susiduria su problemomis. Jaunas žmogus susidūręs su nedarbo ar užimtumo problema, 

gali jaustis atstumtas, jausti nerimą, neviltį dėl to gali atsirasti jauno žmogaus socialinė atskirtis. 

Kiekvienas jaunas žmogus nori tapti finansiškai nepriklausomas ir pradėti gyventi savarankiškai, 

tačiau susirasti darbą nėra lengva. Darbdaviai ieško kvalifikuotų, patirties turinčių ir motyvuotų 

darbuotojų tam, kad nereiktų leisti papildomų lėšų mokymams. 

2. Tyrimo rezultatai, parodė, kad 92 proc. respondentų, kurie yra jaunimas nuo 14 iki 24 

metų, studijuoja/mokosi, ir 48 proc. iš jų yra dirbantys. Tik labai mažas procentas jaunų žmonių 

nesimoko/nestudijuoja ir dirba arba užsiima kita veikla. Šiuo metu, pasikeitus darbo sąlygoms, 41 

proc. dirbančių respondentų dirba įprastu būdu – darbo vietoje, 39 proc. nuotoliniu, likusieji yra 

prastovose. Tyrimas parodė, kad aktualiausia problema jaunimui integruojantis į darbo rinką yra 

praktinės patirties stygius. Mažiausiai aktuali problema - įgytos kvalifikacijos darbo vietų trūkumas 

rinkoje bei darbo paieškos įgūdžių stoka. 
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INTEGRATION OF YOUTH INTO THE LABOR MARKET 

Summary 

The problem of youth unemployment and employment is relevant in society. Without a job, young people cannot 
be economically stable and independent. Unemployment hinders the realization of one's aspirations and one's 
discovery of one's vocation and place in society. Regardless of the approach to the concept of youth, the youth 
unemployment situation should concern everyone. The topic of youth unemployment is relevant all over the world. 
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JAUNIMO UŽIMTUMO SKATINIMAS LIETUVOJE. 

Gabeta Dapkutė ir Nerilė Bedalytė 

Mokslinė vadovė – lektorė Žana Prokopovičienė 

Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas 

________________________________________________________________________________ 

Įvadas 

Šiuolaikiniam jaunimui keliaujant Lietuvos demokratijos žingsniais atsivėrė įvairių galimybių 

profesiniu atžvilgiu, tačiau atsiranda nepasirengusio žmogaus problemų, šaliai pereinant į rinkos 

ekonomiką Taip išryškėja jaunimo kompetencijų ir gebėjimų trūkumas, kuris paveikia integraciją su 

visuomene. Didėjanti konkurencija darbo rinkoje, ekonominis nestabilumas, sparčiai besikeičianti 

gyvenimo realybė aštrina jaunų žmonių problemas, kelia ypatingus reikalavimus jų karjeros kelyje. 

Būtina nagrinėti nedarbo atsiradimo ir didėjimo priežastis ir sukurti priemonių sistemą, didinančią 

jaunimo integracijos į darbo rinką galimybes. Pažeidžiamiausia socialine grupė šiuo metu yra 

jaunimas, kurios dažniausiai sutinkami sunkumai nepakankamas išsilavinimas, socialinio kapitalo 

trūkumas, nesėkmingos savirealizacijos užimtumo srityje. Tai turi įtakos jaunų žmonių sėkmingos 

motyvacijos vystymuisi ir ilgesnio užimtumo laikotarpio išsilaikymui. Šiuolaikinės visuomenės 

socialinės ir psichologinės problemos trukdo jaunuolių užimtumo skatinimui, nes neatsižvelgiama į 

nedarbo, mažų galimybių ir įgūdžių stokos įtaką.  

Straipsnio tikslas – išanalizuoti jaunimo užimtumo skatinimo būdus Lietuvoje. 

Straipsnio uždaviniai: 

1. Apibūdinti jaunimo užimtumo sąvokos sampratą. 

2. Išanalizuoti jaunimo užimtumo skatinimo priemones. 

3. Išnagrinėti jaunimo užimtumo problemų sprendimo būdus. 

Darbo metodai – mokslinės teorinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė. 

 

1. Užimtumo sąvokos samprata 

Užimtumas – atlygintina arba neatlyginta teisėta fizinio asmens savarankiška, iš dalies 

savarankiška arba priklausoma veikla, kuria asmuo užsidirba pragyvenimo lėšų, taip pat veikla, kuria 

asmuo užsiima siekdamas įgyti darbinių ar profesinių įgūdžių, arba kita tęstinė veikla, kurią asmuo 

vykdo įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka (Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas, 2017). Anot 

Buidovaitės ir Šiaunytės (2011) darbo jėga – tai ekonomiškai aktyvūs gyventojai, kurie dalyvauja 
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darbo rinkos pasiūloje gaminant prekes ir teikiant paslaugas. R. Lisauskaitė (2016) išskiria tris 

nedarbo rūšis:  

• Migracinis nedarbas – trumpalaikis užimtumas dėl asmeninių priežasčių. Tai normalus 

procesas, kai jaunuoliai, palikę vieną darbą, ieško kito.  

• Struktūrinis nedarbas pasireiškia tada, kuomet profesijos yra pakeičiamos 

inovatyviomis technologijomis, kurių rezultatas paklausos neatitikimas pasiūlos atžvilgiu.  

• Ciklinis nedarbas atsiranda dėl ekonominių, finansinių, politinių krizės aspektų t.y. 

darbo jėgos skaičių augimas įtakoja svyravimą darbo vietų skaičiui.  

Darbo rinkoje dėl amžiaus labiausiai diskriminuojamas jauno amžiaus darbuotojai, ne tik 

jaunimas, bet ir vyresnio amžiaus 50+. Pasak darbdavių jaunuoliai neatitinka būtinų darbo patirties 

kriterijų (Lisauskaitė, 2016), taip pat skiriasi jaunimo ir darbdavių lūkesčiai. Privalu žvelgti gyventojų 

užimtumo problemą per ekonominį, socialinį, psichologinį, politinį požiūrį. Šios amžiaus grupės 

užimtumą mažina polinkį į nusikalstamas veikas ir suteikia galimybę save realizuoti užimtumo 

sferoje. 

 

1 pav. Jaunimo nedarbo lygis 2016-2020 m.  

Šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.  

Įtakos jaunimo prisitaikymui užimtumo sferoje turi išsilavinimas. Neturėjimas tinkamų įgūdžių 

jaunuolius priveda prie bedarbystės. Darbuotojo kvalifikacija neparodo turimų žinių, įgūdžių, 

atkaklumo, užsispyrimo ir potencialo. Pasitaiko, kad psichologinė būsena ir menka motyvacija 

atsiranda dėl nesėkmingų darbo paieškų, kurios jauną žmogų paveikia tapti bedarbiu net nepradėjus 

dirbti (Beržinskienė, Rudytė, 2008). Ateityje dar iškils sunkumų jaunimo atžvilgiu įgyjant įgūdžius, 

integruojantis į darbo rinką taip pat kaip ir su ekonomine nepriklausomybe. Norint būti finansiškai 
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nepriklausomu užimtumas yra vienas iš svarbiausiu veiksnių norint turėti savo turtą ir būti 

nepriklausomu individu. B. Gruževskis, L. Okunevičiūtė-Nevarauskienė (2003) išskiria šias kategorijas 

jaunimo užimtumo sferoje: 

• Egzogeniniai (išoriniai) veiksniai – tai veiksniai kuriems neturi įtakos žmonių 

reguliavimas. Jie apima ekonominius, socialinius, demografinius, geografinius, politinius veiksnius; 

• Endogeniniai (vidiniai) veiksniai, kuriuos jis pats gali kontroliuoti.  

Apibendrinant galima teigti, kad užimtumo samprata yra įvardinama kaip nuolat tobulėjantis 

užimtumo atsinaujinimo procesas, kuris reikalauja kintančių rinkos pokyčių, kvalifikacijos. 

Užimtumas susideda iš darbo jėgos, kuri yra aktyvi dėl žmonių įsitraukimo į užimtumo rinkos pasiūlą 

ir paklausą, tačiau dauguma jaunuolių šioje sferoje yra diskriminuojami dėl jų kvalifikacijos, kuri ne 

visada parodo jaunimo įgūdžius ir patirtį. Darbo paieškos taip pat sukelia psichologinių ir motyvacijos 

problemų kurios neleidžia jaunimui tobulėti ir siekti užimtumo. Iš to kyla migracinio, struktūrinio ir 

ciklinio nedarbo rūšys kurias reikia žvelgti per ekonominį, socialinį, psichologinį, politinį požiūrį. 

 

2. Jaunimo užimtumo skatinimo priemonės  

Lietuvos Respublikos Vyriausybė kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendina 

priemones skatinančias mažinti bedarbių skaičių labiau įtraukiant jaunimą į darbo rinką. Remiantis 

LR užimtumo įstatymu, užimtumo rėmimo priemonės yra šios: 

1) aktyvios darbo rinkos politikos priemonės; 

2) užimtumo didinimo programos.  

Šios nedarbo priemonės išskiriamos į išsamius pogrupius, taip sukurdamos platesnes 

galimybes šiomis priemonėmis naudotis jaunuoliams. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės yra 

skirtos užimtumo neturintiems jaunuoliams kurie nesugebėjo įsitvirtinti darbo rinkoje. Užimtumo 

didinimo programos skiriamos specialioms bedarbių grupėms (tautinėms mažumoms, imigrantams) 

lengviau pritaikyti siūlomas priemones. Taip pat aktualu, kad jaunuoliai netekę darbo iki kol ras kitą 

pasiūlymą gautų valstybės kompensacija ir nedarbo išmoką. 

Atsižvelgiant į LR užimtumo įstatymo Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės, kurios padeda 

užimtumo ieškantiems jaunuoliams padidinti jų darbo pasiūlymus ir juos pritaikyti prie užimtumo 

pasiūlos ir paklausos: 

• parama mokymuisi; 

• parama judumui; 

• remiamasis įdarbinimas; 

• parama darbo vietoms steigti. 
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Remiantis šiomis priemonėmis jas galima pritaikyti kompleksiškai su kitomis skirtingomis 

priemonėmis, bet taikant aktyvias užimtumo rinkos priemonių suma vienam jaunuoliui negali viršyti 

40 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžio sumos ir taip 

pat pakartotinai galima organizuoti ne anksčiau nei 3 metai nuo paskutinės priemonės taikymo. 

Tai pat pasitelkiant LR užimtumo įstatymo punktą apie Paramos mokymuisi išskiriamos šios 

priemonės: 

1) profesinis mokymas;  

2) įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį; 

3) stažuotė. 

Apibendrinant galima teigti, kad jaunuolių tarpe šios priemonės yra dažnai naudojamos ir 

turinčios teigiama atsaką. Taip yra pasirūpinama, kad jaunimas baigęs mokymo įstaiga lengviau 

gautų darbą, dėl to reikia pagerinti profesinį orientavimą ir konsultavimą, profesinį pasirengimą ir 

suteikti reikiamų žinių taip jaunimas galėtų lengviau adaptuotis prie sparčios ekonomikos ir 

technologijų kitimo taip ugdyti gebėjimą individualiai susirasti darbą. Bedarbiams asmenims turi 

būti suteiktos galimybės tobulėti. 

 

3. Jaunimo užimtumo problemų sprendimo būdai  

Remiantis (Jaunimo darbo centras – Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos) jaunimo užimtumo problemomis Lietuvoje atsiranda platybės sunkumų, kuriems įveikti 

jaunimo grupei atstovaujantys ekspertai taiko kryptingos valstybės politikos formavimą ir vystymą 

atsižvelgiant į darbo rinką (žr. 1 lentelė). 

1 lentelė. Jaunimas 16 – 29 m. pagal ADRP* priemones 

Jaunimas 16 – 29 m. pagal ADRP priemones 2019 m. 2020 m. 
Pokytis +/ - 

sk. % 

Iš viso 5695 7024 1329 23,3 

Parama mokymuisi 1853 2065 212 11,4 

profesinis mokymas 1595 1789 194 12,2 

įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį 108 77 -31 -28,7 

stažuotė 104 125 21 20,2 

neformalaus švietimo ir savišvietos būdu įgytų 
kompetencijų pripažinimas 

46 74 28 60,9 

Remiamasis įdarbinimas 1683 3888 2205 131,0 

įdarbinimas subsidijuojant 1070 3550 2480 231,8 

darbo įgūdžių įgijimo rėmimas 613 338 -275 -44,9 

Parama darbo vietoms steigti 563 475 -88 -15,6 

parama judumui 1596 596 -1000 -62,7 
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Šaltinis: Jaunimo darbo centras – Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija 

ADRP* - aktyvios darbo rinkos politikos priemonės. 

Einant kryptingai ir veiksmingai Lietuvos Respublika didina užimtumą ir sprendžia iškilusias 

problemas kurios sąlygoja nedarbą, užimtumo skatinimo tikslus bei priemones , kurios trukdo 

pasiekti rezultatą. Išanalizavus darbo plėtojimo programą bei jos duomenis yra matomas jaunimo 

užimtumo strategijos trūkumai kurie neapima jaunuolių nedarbo problemos aspektų. Sprendžiant 

šią problemą būtina paruošti konkretesnę, detalesnę bei visapusiškesnę jaunimo nedarbo didinimo 

programą, tačiau svarbiausia yra pereiti nuo teorinių sprendimų pasiūlymų į realius praktinius 

veiksmus, kurie sprendžia užimtumo problemą. 

Švietimo reforma (Švietimo struktūrinė reforma, 2018) yra susijusi keturiomis sistemos 

sritimis. Bendrojo ugdymo sistemos sritis įtrauks jaunuolius į naujus ugdymo metodus, skatins 

motyvaciją atlikti užduotis ir suformuos reikiamus įgūdžius ateities karjerai. Taip pat būtina 

atsižvelgti ir į profesinio mokymo sritį, kad jaunimas gautų darbo rinkos atitinkančius profesinius 

įgūdžius, stiprintų pasirinktos profesijos žinias ir susirastų savo poreikius bei kompetencijas 

atskleidžiantį darbą. Iš to kyla dar viena svarbi jaunimo darbo problemos sprendimo būdas – tai 

profesijų paklausos ir pasiūlos užimtumo rinkoje sureguliavimo mechanizmo įsteigimas. Sekanti 

sritis yra aukštasis mokslas ir jo pasiekiamumas kiekvienam jaunuoliui. Aukštojo išsilavinimo 

prieinamumo problema dažniausiai išsivysto dėl finansinio nestabilumo bei teritorinių skirtumų. 

Sprendimas būtų sukelti aukštųjų mokyklų potencialą, jaunuolius pritraukiant studijuoti valstybės 

finansuojamų bakalauro studijų vietose, sukuriant naujas galimybes šiose mokslo srityse: gamtos, 

technologijos mokslų, inžinerijos, žemės ūkio. Šis sprendimo būdas išspręstų nemažai problemų: 

jaunimą įtrauktų į paklausiausių specialybių rinką bei sumažintų specialistų stoką. Viena iš 

svarbiausių švietimo reformų išskiria mokslo ir inovacijų tobulinimą t.y. investuoti į mokslinių tyrimų 

institutus ir jų veiklą, į kitų šalių baigusių studentų talentą ir susigražinimą taip jaunus žmones 

paskatins rinktis mokslininkų karjerą. Dar viena pasiūlyta priemonė jaunimui iš nepasiturinčių šeimų 

įgyti aukštesnį išsilavinimą – tai įsitraukimas į viešųjų darbų programas ir galimybė užsidirbti 

studijoms. Dar vienas jaunimo užimtumo skatinanti priemonė – skatinimas darbdavių rinktis jaunus 

žmones dėl mokesčių lengvatų ar kompensacijų. Kita ekspertų siūloma priemonė – tai plėtoti 

įteisinimą pirma įdarbinimą visiems jaunuoliams taip pat ir užtikrinti įsidarbinimą pagal įgytą 

specialybę, jeigu savarankiškai to nesugebėjo padaryti taip išsispręstų profesijų paklausos ir pasiūlos 

darbo rinkoje sureguliavimo problema. Šalia jau paminėtų priemonių, ekspertai išskiria ir jaunimo 

verslumo skatinimą, kuris Lietuvoje kol kas labai sunkiai vystomas. Siūloma įvesti lengvatas ir 
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palengvinti paskolų įsigijimo sąlygas ir suteikti nemokamas konsultacijas, kaip pradėti verslą. Pasak 

jaunimo finansų lėšų skirtų jaunimo užimtumo problemą spręsti griežtos kontrolės įvedimas būtų 

būtinybė norint sumažinti korupcija ir taip užtikrintų efektyvesni lėšų panaudojimą, o taip padidėtų 

jaunimo užimtumo augimas. 

Apibendrinant galima teigti, kad visi užimtumo problemos būdai vienas kito skirtumus 

atskleidžia detaliai, tačiau tikslas išlieka tas pats. Jaunimui suteikti daugiau galimybių, kurios yra 

pasiekiamos, nesudarančios papildomų iššūkių dėl materialinės padėties bei žinių stokos. 

Suteikimas daugiau žinių bei praktinių gebėjimų atveria daugiau galimybių, bei šviesesnę ateitį. 

 

IŠVADOS 

1. Užimtumo samprata yra įvardinama kaip nuolat tobulėjantis atsinaujinimo procesas, 

kuris reikalauja kintančių rinkos pokyčių, kvalifikacijos. Užimtumas susideda iš darbo jėgos, kuri yra 

aktyvi dėl žmonių įsitraukimo į užimtumo rinkos pasiūlą ir paklausą, tačiau dauguma jaunuolių šioje 

sferoje yra diskriminuojami dėl jų kvalifikacijos, kuri ne visada parodo jaunimo įgūdžius ir patirtį.  

2. Jaunuolių tarpe Užimtumo įstatymo priemonės yra dažnai naudojamos ir turinčios 

teigiama atsaką. Taip yra pasirūpinama, kad jaunimas baigęs mokymo įstaigą lengviau gautų darbą, 

dėl to reikia pagerinti profesinį orientavimą ir konsultavimą, profesinį pasirengimą ir suteikti 

reikiamų žinių taip jaunimas galėtų lengviau adaptuotis prie sparčios ekonomikos ir technologijų 

kitimo taip ugdyti gebėjimą individualiai susirasti darbą.  

3. Užimtumo problemos būdai vienas kito skirtumus atskleidžia detaliai, tačiau tikslas 

išlieka tas pats. Jaunimui suteikti daugiau galimybių, kurios yra pasiekiamos, nesudarančios 

papildomų iššūkių dėl materialinės padėties bei žinių stokos. Suteikimas daugiau žinių bei praktinių 

gebėjimų atveria daugiau galimybių, bei šviesesnę ateitį. 

 

LITERATŪRA 

1. Beržinskienė D., Rudyte D. (2008). Jaunimo padėties Baltijos šalių darbo rinkoje 
dinaminių pokyčių lyginamoji analizė. Šiauliai: Šiaulių universitetas. 

2. Buidovaitė, S., Šiaunytė, K. (2011). Darbo jėgos ir užimtumo skirtumų Lietuvos 
regionuose 2006–2010 metais analizė ir perspektyvos. Šiauliai: Šiaulių universitetas. 

3. Gruževskis, B., Okunevičiūtė-Nevarauskienė, L., (2003). Jaunimo integracijos į darbo 
rinką problemos. (Darbo ir socialinių tyrimų institutas, VGTU). Prieiga per internetą: 
J.04~2003~1377852868637.pdf (lituanistikadb.lt) 

4. Jaunimo darbo centras – Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos. Prieiga per internetą: https://uzt.lt/jaunimui/statistine-informacija/  

https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2003~1377852868637/J.04~2003~1377852868637.pdf
https://uzt.lt/jaunimui/statistine-informacija/


141 

5. Jaunimo užimtumo skatinimas | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija. Prieiga per internetą: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/darbo-rinka-
uzimtumas/uzimtumo-ir-darbo-rinkos-politika/jaunimo-uzimtumo-skatinimas 

6. Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas. Prieiga per internetą: https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b9ca8ad03de611e68f278e2f1841c088/gCpvQmonCm 

7. Lisauskaitė, R. (2016). Nedarbas Lietuvoje, jo struktūra ir tendencijos. VU EF studentų 
mokslinės draugijos konferencija. Straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, p. 137–147. 

8. Švietimo struktūrinė reforma - Lietuvos Respublikos Švietimo, Mokslo ir Sporto 
Ministerija. Prieiga per internetą: https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/svietimo-
strukturine-reforma-svietima-idarbiname-ateiciai 

9. Trumpickaitė, V., Spiriajevas, E., (2019). Jaunimo užimtumas ir įsidarbinimo galimybės 
Klaipėdoje: socialinis geografinis požiūris. 1-17 p. Prieiga per internetą: 
http://journals.ku.lt/index.php/RFDS/article/view/2151 

 
PROMOTION OF YOUTH EMPLOYMENT IN LITHUANIA 

Summary 

The concept of employment is identified as a constantly evolving process of renewal, which requires changing 
market changes, qualifications. Employment consists of a workforce that is active due to people’s involvement in labor 
market supply and demand, but most young people in this field are discriminated against because of their qualifications, 
which do not always reflect young people’s skills and experience. Employment law measures are often used among 
young people and have a positive response. This facilitates access to employment for young people after leaving school, 
which requires improved guidance and counseling, vocational training, and the provision of the necessary knowledge 
to help young people adapt to rapid economic and technological change, thus developing their ability to find work 
individually. The ways of the employment problem reveal the differences from each other in detail, but the goal remains 
the same. To provide young people with more opportunities that are accessible without additional challenges due to 
their financial situation and lack of knowledge. Providing more knowledge and practical skills opens more opportunities 
and a brighter future. 
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Introduction 

Digitalization has been recognized as one of the significant trends changing society and 

business in the short and long term. The effect of digitalization will be major; it has been compared 

with the industrial revolution by several authors. It could be seen as an extreme process which 

revolutionizes work environments. Instead of revolutionizing and advancing working environment 

it could drastically change it. That is why it is feared by some, because it could lead to: job losses 

and huge changes in workflow. Web-based items and services empowered other third-party 

organizations to grow in offering their own thoughts. Present day organizations are handling the 

market in an alternate manner, for the most part through creating furthermore, conveying 

computerized items and administrations, which likewise empowers them to speak with clients and 

partners through computerized channels and offering their administrations to a more extensive 

market. When contrasting conventional and computerized companies, the latter ones can likewise 

conceivably develop their business quicker on a global level, due to being more versatile to client 

demands. It is also essential to pay attention to that computerized business stages have figured out 

how to acquire a solid worldwide presence in a short-term, eventually disrupting the traditional 

organizational structure of development and having extensive aftermath for the organization’s 

internationalization process. Besides, it is seen that computerized advances improve organizations 

in working their companies quicker and at a lower cost. 

Goal of the article – to analyze the importance of digitalization of organizations.  

Research methodology - analysis of scientific, theoretical literature, other sources of 

information and a survey.  

Objectives of the article: 

1. Describe digitalization. 

2. Outline opportunities of digitalization. 

3. Distinguish problems of digitalization. 

4. Present analysis of the survey. 
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1. Description of digitalization 

A few meanings of digitalization have been proposed. From a scholastic viewpoint, Brennen 

and Kreiss characterize digitalization through computerized correspondence and advanced media's 

effect on contemporary public activity (Brennen and Kreiss, 2014). In Gartner's IT glossary, 

digitalization is „the utilization of advanced technologies to change a plan of action and give new 

income and worth delivering openings; it is the way toward moving to a computerized business.“ 

However, this makes one wonder: what is an advanced business? They contend that a computerized 

business is the aftereffect of a large number of digitalization measures (for example going from 

supply chains to computerized supply chains) and a fundamental advance towards computerized 

change.  

Although digital tools and processes include practically every employee, their presence and 

impact remain shockingly hard to measure. Most noticeable, wide proportions of industry interest 

in PCs or of regional concentrations of IT-prepared specialists, while valuable for certain reasons, 

fail to give a granular feel for the usage of digital technologies in explicit tasks and working 

environments. Firstly, the business which seeks digitalization should locate a great way to measure 

the trends that are common within workplace. This objective points to the value of looking at 

detailed data on the qualities of specific occupations (Muro, 2017). 

According to Brookings O*NET survey data there is a classification of occupations as requiring 

low, medium, or high levels of digital skill. 

Table 1. The most digitalized occupations 

Digital 
level 

Occupation Digital 
score 

Education 
requirements 

Mean 
annual wage 

High Software Developers, Applications 94 Bachelor's degree $104,300 

High Computer Systems Analysts 79 Bachelor's degree $91,620 

High Financial Managers 61 Advanced degree $139,720 

Medium Lawyers 58 Advanced degree $139,880 

Medium Automotive Service Technicians and 
Mechanics 

55 Some college $41,400 

Medium Registered Nurses 55 Some college $72,180 

Medium Office Clerks, General 55 Secondary or 
below 

$33,010 

Low Security Guards 31 Secondary or 
below 

$29,730 

Low Cooks, Restaurant 18 Secondary or 
below 

$25,430 

Low Construction Laborers 17 Secondary or 
below 

$37,890 

Source: Brookings analysis of O*NET and OES data 
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Table 1 lists representative occupations along with their associated education requirements 

and wage levels. Also, the table shows digital levels of each profession. There are three levels: low 

(below 33), medium (between 33 and 60) and high (above 60).  

To summarize, digitalization is a process of applying advanced technologies in work 

environments and manufacturing processes. It has a massive impact, because it includes every 

employee of the company. Moreover, not all occupations can be digitalized massively compared to 

the others. 

 

2. Opportunities of digitalization 

Since each company is unique, it must determine which technological implementations it has 

to make in order to remain competitive and develop products and processes. Companies should see 

how every innovation functions, and how these advances can be executed independently or 

incorporated as a platform inside organizations by associating everything from item advancement 

to distribution center to the customer.  

• Artificial intelligence is assisting organizations with foreseeing client behaviour and 

changing consumer patterns by utilizing analysis dependent on clients' search history (Tardieu et 

al., 2020). Artificial intelligence can turn into the center of digitalization since it empowers 

organizations' capacity to give customized items, administrations, also, tweak the client experience. 

A genuine illustration of this is the organization Sephora, which is utilizing a chatbot for better client 

collaboration. By gathering information with a quiz system, the Sephora chatbot can make 

customized suggestions for clients (Tardieu et al., 2020). The selection of innovations empowers 

companies to acquire an informed behaviour at the public level, prompting an adjustment in their 

social obligation code (Cristache et al., 2019). Artificial intelligence is an incredible innovation that 

can be conveyed across a company in exercises like maintenance prediction, suggestion systems, 

fraud identification, etc. As artificial intelligence can turn into the innovation that drives 

digitalization, it is also important to specify that enormous amount of data is essential, as well.  

• Companies can use big data analytics to empower real-time interventions by 

foreseeing critical circumstances that are prompting an increase in dependability and proficiency 

(Kumar and Nayyar, 2020). As indicated by Sharma and Pandey (2020), big data is the innovation 

that permits associations to accomplish long-term improvement, from asset utilization to 

robotization and process optimization. Likewise, utilizing data analytics along with information 

mining, companies can acquire a better understanding into needed data for the optimization of 

their manufacturing process which, thus will prompt to expense decrease and raised benefits 



145 

(Kumar and Nayyar, 2020). Companies can acquire knowledge into what clients are requiring by 

collecting clients' information and use it seriously with artificial intelligence. Companies can utilize 

such information to grow powerful artificial intelligence calculations that can turn out to be better 

in time as they are feed in more information, permitting companies to adjust their process and plans 

of action. Likewise, by utilizing data along with artificial intelligence calculations companies are able 

to connect everything. 

• As advanced robots come in various shapes and sizes, they will reshape the companies’ 

workspaces. A portion of these robots are connected with various sensors joined with artificial 

intelligence. This will help these robots to more readily cooperate with their working environment. 

For instance, organizations can utilize these sorts of advancements in their warehouses to store 

unprocessed materials and manufactured items. Utilizing computer vision along with various 

sensors and artificial intelligence, a robot actually could navigate through the storage and sort out 

various items. 

Digitalization can offer many benefits for companies. It simplifies workflow, increases savings 

by applying robots in the manufacturing process, decreases resource consumption, it is also more 

time efficient and makes organizations more sustainable. Furthermore, digitalization helps 

companies become more competitive in the market by applying new technologies.  

 

3. Challenges of digitalization 

Organizations across industries are putting resources into digital transformations to improve 

efficiency and deliver innovative client driven software. Digital native organizations keep on 

reshaping markets. As enterprises investigate their digital transformation pathway, there are four 

main difficulties they face to a successful transition (Boskovic, Primorac and Kozina, 2019): 

• Culture. As indicated by a 2016 Digital McKinsey survey, the main challenge to 

accomplishing digital goals is social, cultural and behavioral obstacles. Digital transformation needs 

significant structural and process changes. In any case, traditional occupants have a solid 

organizational culture and can confront resistance from carrying out new work processes. From 

long-term workers to risk-averse directors to corporate legislative issues, a few social components 

can obstruct a computerized activity. Organizations can confront these social boundaries by making 

a labor force transition plan as a feature of their digital transformation. This plan ought to 

incorporate communicating to workers the digital transformation procedure, objective, and timing. 

It also should comprise of skill gaps. When recognized, companies can create opportunities to upskill 

existing workers to address future issues. Labor force transition plans recognize that digital 
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transformation is a long-distance race and not a sprint and oversee cultural change all through the 

process. 

• Digital Strategy and Vision. Organizations are under a lot of market pressure to deliver 

software applications quicker to their clients. Thus, they will in general concentrate on the tools, 

and operational end states that guarantee execution benefits rather than the worth those 

performance improvements will give to their clients and organization. This tendency can make extra 

digital transformation difficulties through sudden changes in organizational structures and business 

work processes without the internal alignment and readiness to work inside them. Numerous 

organizations also regularly keep on depending on past progress methodologies that do not 

complement new processes. These obstacles can doom a digital transformation. 

• IT infrastructure. Numerous traditional enterprises depend partially on an inflexible 

technology stack that upholds solid applications. This is an obstacle to changing technologies since 

it complicates application release conditions. Simultaneously, workers might not have the 

involvement in new innovations needed to transition IT infrastructure and applications and utilize 

those new technologies. 

• Organizational Structure. Numerous organizations have made organizational 

structures that optimize a division’s inside goals. In this construction, divisions normally just give 

status updates to partners. This silos data both inside and across offices. Data is not noticeable 

across groups and work processes are inflexible and unfit to improve productivity. Whatever the 

technology stack, work processes, and ranges of abilities, the digital transformation implements will 

immediately get obsolete. 

It is not difficult to imitate the innovation, organizational structure, and work process of digital 

native companies on paper. It can look as straightforward as updating a software version, yet it is 

not. The innovation might be clear, however people are most certainly not. Modern software 

development tools and processes empower new workflows that companies need time to adjust to 

and optimize. Without visibility into the application release processes that deliver client value, an 

enterprise cannot successfully deal with its digital transformation difficulties. 

 

4. Analysis of survey 

The main method of research is a survey. The survey was attended by 30 respondents, of 

whom 46,7 % were women and 53,3 % were men. Majority of respondents (76,7 %) aged 18-

23 years, 10 % aged 23-27 years, 3,3 % aged 28-35 years, 6,7 % aged above 35 years and 3,3 % of 

respondents did not reveal their age.  



147 

More than 2/3 of respondents (73,3 %) know digitalization is and the rest (26,7 %) were not 

sure what digitalization is. It is a pleasant fact that a lot of people are aware of what digitalization 

is. When asked whether digitalization is a complex process 80 % of people agreed that it is indeed a 

complicated process and 20 % believe that it is not. The majority of respondents are well educated 

about digitalization and understand the complexity of it. Also, digitalization is viewed as a positive 

process (83, 3 %) rather than as a negative (10 %). 6,7 % of people did not have an opinion on this 

question.  

When asked to express the opinion of digitalization in an open question, generally it is viewed 

as a positive and a great advancement in technologies. The main repeating answers were: faster 

workflow, easier communication and time-saving. Also, digitalization helps to proceed the 

information quicker, more efficiently and easier.  

 

Figure 2. Results of the answers to the question "How digitalized is your environment?" 

According to the chart, respondents’ home, work and educational environments are 

digitalized enough.  

When analyzing data of the survey, most of the respondents knows what digitalization is and 

view it as a positive process. Their expressed opinion confirms this statement. Also, most of the 

respondents believe that their home, working and learning environments are digitalized to their 

liking.  
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Conclusion 

Digitalization of companies and organizations has both: a great range of advantages and 

opportunities which can transform organization radically, but it also can turn into a very 

unpredictable process if the company is not ready for it. The following findings of this work are: 

1. Digitalization is a modern process which widely influences and computerizes many 

organizations and companies. It is inevitable because companies are acquiring advanced 

technologies which are digitalized. 

2. Digitalization has many advantages. It lets companies become more competitive, save 

resources, work more efficiently. Technologies as artificial intelligence and robots can make a 

manufacturing process simpler and faster and less prone to human failures. 

3. Digitalization can also create challenges for organizations because it is still an ongoing 

process. Mainly social, cultural and behavioral obstacles make this process slower. Also, 

organizational structures of companies are still looking at past progress methodologies which are 

not compatible with digitalization. 

4. According to the survey, a lot of people are aware of what digitalization is and view it 

positively. The complexity of it is understood, as well. The environments where people rest, work 

and learn are also widely digitalized.  
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EVOLUTION INSTEAD OF REVOLUTION: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF DIGITALIZATION OF ORGANIZATIONS 

Summary 

Digitalization is an inevitable process in today’s world, and it is influencing every sphere of human life. It starts 
with individuals and ends with large, international companies. The article analyzes the digitalization itself, digitalization 
opportunities and challenges. 

Organizations by striving to achieve bigger success, larger competition, save money and resources are applying 
new technologies in the workflow, actually are using digitalized methods. Also, it is feared, because the advancements 
and technologies which are used in digitalization processes in various organizations could out phase the need for human 
interaction in the work process.  
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DARBO LAIKO APSKAITOS PROBLEMOS TAIKANT SUMINĘ DARBO LAIKO APSKAITĄ. 

Monika Donataitė ir Aurika Kačukaitė 

Mokslinė vadovė – lekt. Aurelija Meškienė 

Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas 

________________________________________________________________________________ 

Įvadas 

Darbo užmokestis – piniginis atlygis, sumokamas už atliktą darbą, taip pat tai yra žmonių 

pragyvenimo šaltinis, todėl darbo laiko apskaita yra svarbi ne tik įmonei, bet ir jos darbuotojams. 

Darbo užmokesčio apskaita atsakingas, laikui imlūs ir sudėtingas procesas, nes nuo jos priklauso 

kiekvieno darbuotojo atlyginimas ir įvairių išmokų dydis. Tam, kad darbo laiko apskaita būtų kuo 

tikslesne, egzistuoja keli darbo laiko apskaitos metodai. 

Straipsnio tikslas – išanalizuoti darbo laiko apskaitos problemas taikant suminę darbo laiko 

apskaitą. 

Straipsnio uždaviniai: 

1. Apibūdinti darbo laiko apskaitos sąvoką. 

2. Išnagrinėti kylančias problemas taikant suminę darbo laiko apskaitą. 

 

1. Darbo laiko apskaitos samprata 

Kiekvienai įmonei yra svarbu tinkamai paskirstyti darbo krūvį, todėl kiekviena įmonė pagal 

savo darbo pobūdį pasirenka, jos nuomone, labiausiai tinkamą darbo laiko režimą. Pagal Darbo 

kodeksą darbo laiko režimas, tai darbo laiko normos paskirstymas tam tikram laikotarpiui, 

pavyzdžiui, dienai, savaitei ar mėnesiui. Šiuo metu, Lietuvoje pagal Darbo kodeksą egzistuoja 5 

darbo laiko režimai. ( Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 2016). 

Vienas iš režimų yra nekintantis darbo laikas, tai yra darbuotojo darbo valandų skaičius per 

darbo dieną ir darbo dienų skaičius per savaitę yra nekintantis. Tokio režimo pavyzdys būtų, kai 

darbuotojas dirba nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 8:00 iki 16:00 val. Bet, pasirinkus tokį 

grafiką darbuotojams, viršvalandžiai laikomas, laikas, kai darbuotojas dirba daugiau nei per vieną 

dieną jam nustatytas laikas. Taip pat, taikant nekintantį darbo laiką darbdavys neprivalo pildyti 

darbo laiko apskaitos žiniaraščių. 

Darbdavys gali taikyti lankstų darbo grafiką. Tai toks režimas, kai darbuotojas darbo dienomis 

darbdavio nustatytomis konkrečiomis valandomis privalo būti darbe, o kada dirbti likusiais tos 

dienos darbo valandas darbuotojas gali pasirinkti pats, atvykdamas anksčiau į darbą ar vėliau 
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užbaigdamas savo darbo dieną. Pavyzdžiui, įmonė nustatė fiksuotas darbo valandas nuo 11:00 iki 

15:00 val., todėl šiomis valandomis darbuotojai privalo būti darbe. Fiksuotas darbo laikas reikalingas 

tam, kad būtų galima organizuoti susirinkimus ar bendrus darbus. Šio režimo privalumas yra, jog 

darbuotojo nustatytos darbo valandos per dieną gali būti perkeliamos į kitą darbo dieną laikantis 

Darbo kodekso reikalavimų. (Valatkaitė, 2017). 

Individualaus laiko režimas tai, kai darbuotojai patys tvarko savo darbo laiką, laikantis Darbo 

kodekso, tai yra negali būti pažeisti maksimalaus darbo laiko ir minimalaus poilsio reikalavimai. 

Darbuotojai patys nustato savo darbo pradžią ir pabaigą. Toks darbo laiko režimas labiausiai yra 

tinkamas darbuotojams, kurių darbas ir darbo užmokestis orientuotas į rezultatą, taip pat dažnai 

toks darbo laiko režimas yra taikomas vadovams.  

Taikant suskaldytos darbo dienos režimą darbuotojui nustatoma darbo pradžia ir pabaiga, 

tačiau suteikiama ilgesnė nei dviejų valandų pertrauka pailsėti ir pavalgyti. Taip, diena tarsi 

padalijama į dvi dalis, ir nors darbuotojo darbo laikas nepailgės, tačiau tas pats darbuotojas galės 

dirbti būtent tuo metu, kai jis labiausiai reikalingas. Suskaidytos darbo dienos režimas itin patrauklus 

aptarnavimo sferoje. Tarkime, jog restorane nuo 12:00 iki 15:00 val., tiekiamas pietų meniu, todėl 

klientų srautas itin didelis, tačiau nuo 15:00 valandos jis ženkliai sumažėja ir padidėja tik vakare. 

Pavyzdžiui, taikant suskaidytos darbo dienos režimą darbdavys gali nustatyti, jog dauguma 

darbuotojų pradeda darbą nuo 11:00 valandos ir dirba iki 15:00 valandos, pietų pertrauka jiems 

suteikiama nuo 15:00 valandos iki 19:00 valandos ir vėliau darbas tęsiamas nuo 19:00 iki 22:00 

valandos. Tokiu būdu didžioji darbuotojų dalis dirbtų pilną darbo dieną, tačiau dirbtų būtent tuo 

metu, kai to labiausiai reikia, o darbdavys išvengtų suminės darbo laiko apskaitos ir papildomų 

darbuotojų samdymo.  

Taigi, Lietuvoje yra taikomi penki darbo laiko režimai, darbdavys renkasi pats, kokį laiko 

paskirstymą parinkti savo darbuotojams, pagal savo veiklos pobūdį. 

 

2. Problemos taikant suminę laiko apskaitą 

Darbo kodekse yra išskiriamos keli darbo laiko apskaitos taikymo metodai, tačiau daugiausiai 

kėblumų sudarantis yra suminės darbo laiko apskaitos metodas. 

Suminė darbo laiko apskaita Darbo kodekse yra apibrėžiama kaip tokia darbo laiko apskaita, 

kai viso apskaitinio laikotarpio darbo laiko norma yra įvykdoma per apskaitinį laikotarpį. Toks 

metodas dažniausiai yra taikomas tokiems darbuotojams , kurių darbuose dėl techninių sąlygų 

negalima nustatyti konkretaus darbo laiko. Šis apskaitos metodas išsiskiria savo nestandartiniu 

apskaitiniu laikotarpiu ir jo metu darbuotojas dirba skirtingu intensyvumu atskiromis savaitėmis, 
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pavyzdžiui vieną savaitę asmuo gali išdirbti 40 valandų , kitą 50 valandų (Petrovska, 2019). Nepaisant 

skirtingų darbo valandų savaitėmis, apskaitinio laikotarpio pabaigoje vedamas dirbamų valandų 

vidurkis, kuris negali viršyti teisės aktais nustatytų normų. Dažniausiai tokia apskaitos forma yra 

taikoma pamaininio darbo darbuotojams. 

Taikant suminę darbo laiko apskaitą yra susiduriama su nemažai problemų. Viena iš jų , kai 

darbuotojas nusprendžia nutraukti darbo sutartį neatėjus apskaitinio laikotarpio pabaigai, 

dažniausiai buhalteris turi viską atidžiai bei kruopščiai sužiūrėti ir patikrinti ar darbuotojas 

neperdirbo valandų ir ar buvo įvykdyta nustatytą darbo laiko norma. Buhalteriui ar apskaitininkui 

tai sukelia nemažai papildomų nepatogumų. 

Kitas nepatogumas , kuris gali atsirasti taikant suminę darbo laiko apskaitą , tai pačių darbo 

grafikų sudarymas bei jų koregavimas. Didžiausios problemos atsiranda kada darbuotojas netikėtai 

suserga, tuomet atsakingas asmuo turi perdaryti darbo grafikus kitiems darbuotojams, jog šie 

įvykdytų nustatytas darbo laiko normas bei apskaičiuoti darbo laiko valandas taip, jog jos neviršytų 

maksimalių darbo valandų ir minimalių poilsio laiko normų, kurios yra reglamentuotos Darbo 

kodekse (Davulis, 2017). 

Viena iš didžiausių problemų su kuria yra susiduriama taikant suminę darbo laiko apskaitą, tai 

atostoginių apskaičiavimas. Darbo kodekse nėra numatyta jokių taisyklių , kurios nustatytų 

atostoginių apskaičiavimą asmeniui, kuriam taikoma suminė darbo laiko apskaita. Remiantis Darbo 

kodeksu yra išskiriami trys atostoginių apskaičiavimų būdai tai: : 1) kai atostoginiai apskaičiuojami 

už darbo dienas pagal grafiką atostogų metu; 2) kai atostoginiai apskaičiuojami pagal vidutinę 

savaitės darbo laiko normą; 3) kai atostoginiai apskaičiuojami pagal penkių darbo dienų savaitės 

grafiką. Pirmasis būdas atostoginių apskaičiavimo būdas yra idealus tada, kai darbuotojo grafikas 

nėra kintantis ir darbuotojas dirba tiksliai pagal grafiką. Antrasis apskaičiavimo būdas yra 

optimaliausias ,kadangi jis yra taikomas , kai darbo grafikas yra kintantis ir nėra stabilus. Trečiasis 

būdas – palankus tuo atveju, jeigu darbdavys nori išvengti darbuotojų piktnaudžiavimo.  

Apibendrinant, galima teigti, jog suminė darbo laiko apskaita kelia nemažai. problemų tiek 

darbuotojams, tiek darbdaviams. Ne visos įmonės gali išvengti tokio darbo laiko apskaitos taikymo 

būdo, todėl pasirinkti paprastesnį darbo laiko apskaitos būdą tiesiog nėra galimybių, tad tenka 

susidurti su darbo grafikų sudarymo, atostoginių skaičiavimo, darbo sutarties nutraukimo atveju 

prieš apskaitinį laikotarpį problemomis.  
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Išvados 

1. Kiekvienam darbdaviui norint kokybiškai planuoti savo darbuotojų darbo valandas yra 

parenkamas, pagal įmonės veikos tipą, darbo laiko režimas, kurių Lietuvoje pagal Darbo kodeksą yra 

penki: nekintantis, individualus, lankstus, suskaidytos darbo dienos ir suminės darbo apskaitos. 

2. Galima daryti išvada, jog vienas iš darbo laiko apskaitos taikymo metodų yra suminė 

darbo laiko apskaita. Literatūroje ji išskiriama, kaip nemažai problemų kelianti darbo laiko apskaitos 

rūšis. Ji problemų sukelia ne tik darbdaviams, bet ir darbuotojams. Taikant suminę darbo laiko 

apskaita yra sunkiau apskaičiuoti atostoginius, kadangi nėra reglamentuotas atostoginių taikymo 

būdas. Bėdų sukelia ir darbo grafikų sudarymas bei kai darbo sutartį darbuotojas nutraukia prieš 

apskaitinį laikotarpį. Taikyti kitokį darbo laiko apskaitos metodą daliai įmonių tiesiog neįmanoma, 

tad tenka taikytis su suminės darbo laiko apskaitos problemomis. 
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PROBLEMS OF WORKING TIME ACCOUNTING USING TOTAL WORKING TIME ACCOUNTING 

Summary 

In Lithuania, there are five types of working time accounting, one of which is total working time accounting. It 
encounters problems such as the calculation of holiday pay the scheduling of work and the termination of an 
employment contract before the accounting period. 
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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ANALIZĖ. 

Monika Donataitė 
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________________________________________________________________________________ 

Įvadas 

Jau nuo senų laikų visuomenėje vietos savivalda yra kaip vietinių gyventojų interesams 

atstovaujanti ir visuomeninį, politinį gyvenimą organizuojanti struktūra, kuri užima svarbią vietą 

valstybių veikloje. Tai tarsi tarpinė grandis tarp valstybės ir piliečių, per kurią piliečiai gali prisidėti 

prie valstybės kontrolės ir apskritai valstybės valdymo (Baubkutė,2018). Savivaldybės reikalingos 

valdyti savivaldybės pinigines lėšas , jas skirstyti ir tvarkyti. Aktualus klausimas šiai dienai yra 

savivaldybių biudžetų sudarymas bei jų planavimas, turi būti plačiai analizuojami ir nagrinėjami. 

Straipsnio tikslas – išanalizuoti Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto pajamas ir asignavimus. 

Straipsnio uždaviniai:  

1. Pateikti savivaldybių biudžeto pajamų ir asignavimų teorinius aspektus. 

2. Palyginti Vilniaus miesto savivaldybės duomenis 2019-2021 metų laikotarpyje.  

Tyrimo metodai: mokslinės teorinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė. 

 

1. Savivaldybių biudžetų pajamos ir asignavimai 

Biudžetas nuo senų laikų laikomas vienas svarbiausių viešųjų finansų sistemos grandimi. 

Valstybė ir biudžetas yra neatsiejami faktoriai vienas nuo kito, jei nebūtų biudžeto nei viena valstybė 

negalėtų gyvuoti. Biudžeto sąvoką galima apibrėžti kaip valstybės ar savivaldybės pajamų ir išlaidų 

sąmata paskirtam laikotarpiui. Lietuvos Biudžeto sandaros įstatyme yra išskirtas laikotarpis – 

biudžetiniai metai , kurie trunka 12 mėnesių ir prasideda sausio 1 dieną ,o baigiasi gruodžio 31 d. 

Savivaldybių biudžetai ir jų sudarymas – sudėtingas ir išsamiai Lietuvos Respublikos teisės aktų 

reglamentuotas procesas. Tam, kad kuo tikslingiau būtų galima išanalizuoti ir atskleisti svarbiausius 

savivaldybės biudžeto sudarymo proceso aspektus, pirmiausia reikia išsiaiškinti ir apibrėžti 

savivaldybės biudžeto sąvoką (Baubkutė,2018). Biudžeto sandaros įstatyme savivaldybės biudžeto 

apibrėžimas - savivaldybės tarybos tvirtinamas savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas 

biudžetiniams metams. Kiekviena savivaldybė turi savarankišką biudžetą. Norint sėkmingai sudaryti 

biudžetą reikia naudotis savivaldybės biudžeto formavimosi principais (1 pav.). 
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1 pav. Savivaldybių biudžetų formavimo principai. 

Šaltinis: sudaryta darbo autorės remiantis 

https://epublications.vu.lt/object/elaba:29809652/29809652.pdf. 

 

Sėkmingas LR biudžeto formavimo principų įgyvendinimas prisideda prie skaidrumo, 

sąžiningumo, atvirumo, piliečių įsitraukimo, atsakomybės didėjimo bei strateginio požiūrio 

formavimo. Kiekvienas principas yra svarbus ir reikalingas norint sudaryti efektyvų savivaldybės 

biudžetą. 

Žinoma, be reikalingų principų sudarant biudžetą labai svarbu yra savivaldybių pajamų 

šaltiniai. Savivaldybių biudžetų pajamų šaltinius ir savivaldybių biudžetams skiriamų iš valstybės 

biudžeto lėšų apskaičiavimo, apskaičiuotų rodiklių derinimo ir tvirtinimo, taip pat lėšų pervedimo 

tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos 

įstatymas. Valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo metodikos klausimus 

tiek, kiek jų nenustato įstatymai ir Vyriausybės nutarimai, nustato Finansų ministerija. Savivaldybių 

biudžetų pajamas sudaro(Biudžeto sandaros įstatymas, 1991) : 

1. Pajamos iš mokesčių(mokestis už žemę, GPM, paveldimo turto mokestis, 

nekilnojamojo turto mokestis bei mokesčiai už aplinkos teršimą) gaunamos į savivaldybių biudžetus 

pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. 

2. Pajamos iš savivaldybių turto. 

3. Savivaldybių biudžetinių įstaigų pajamos. 

Principai

Nuolatinių 
funkcijų 
atlikimo

Biudžeto 
balanso

Taupumo ir 
ekonomiškumo

Biudžeto 
teisingumo ir 

aiškumo

Realaus kasos 
darbo

Pilnumo

Kiti

https://epublications.vu.lt/object/elaba:29809652/29809652.pdf
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4. Pajamos, gautos už išnuomotą arba suteiktą naudotis valstybinę žemę, valstybinio 

vidaus vandenų fondo vandens telkinius ir įstatymų nustatyta tvarka paskirsčius lėšas už parduotus 

valstybinės žemės sklypus. 

5. Valstybės biudžeto dotacijos ir kitos pervedamos lėšos. 

6. Negrąžintina finansinė parama (lėšos). 

7. Kitos įstatymų nustatytos pajamos. 

8. Į savivaldybių biudžetų pajamas įskaitomos įmokos už ilgalaikio materialiojo ir 

nematerialiojo turto realizavimą. 

Biudžetus sudaro netik pajamos, o ir asignavimai , kurie jas mažina. Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos biudžeto sandaros įstatymu asignavimus reiktų apibrėžti, kaip valstybės biudžete arba 

savivaldybės biudžete patvirtinta lėšų išlaidoms ir ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui 

įsigyti suma, kurią asignavimų valdytojas turi teisę biudžetiniais metais gauti iš savivaldybės biudžete 

sukauptų lėšų, pateikęs paraišką valstybės iždą valdančiai institucijai arba savivaldybės 

administracijai, patvirtintoms programoms finansuoti. Trumpai tariant, asignavimai padeda 

funkcionuoti valstybei bei Lietuvos savivaldybėms. Kaip ir daugumoje pasaulio valstybių , taip ir 

Lietuvoje yra surenkami mokesčiai, privalomos įmokos ir rinkliavos yra perskirstomi per įvairius 

biudžetus ar fondus. Lietuvoje jie perskirstomi per valstybės ir savivaldybių biudžetus, Valstybinio 

socialinio draudimo fondą, Privalomojo sveikatos draudimo fondą, Rezervinį fondą, Valstybės 

įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondą, Garantinį fondą, Ilgalaikio 

darbo išmokų fondą. Būtent savivaldybių biudžetų asignavimai turi savo struktūrą, lėšos yra 

perskirstomos atitinkamiems sektoriams, tokiems kaip švietimas, sveikatos apsauga, gynyba, 

socialinė apsauga ir kt. 

Apibendrinant galima teigti, jog pagrindinis savivaldybių biudžeto pajamų šaltiniai yra lėšos 

gautos iš mokesčių, savivaldybių turto, savivaldybių biudžetinių įstaigų, valstybinės žemės nuomos, 

valstybės biudžeto dotacijos, negrąžintinos finansinės paramos ir kt. Lietuvoje esančios savivaldybės 

turi savo asignavimų planus, gautos ir patvirtintos lėšos yra perskirstamos per pagrindinius 

biudžetus ir fondus. Kiekviena savivaldybė sprendžia kokia lėšų dalį skirti atitinkamam sektoriui. 

 

2. Vilniaus miesto biudžetas 2019-2021 metais. 

Vilniaus miesto savivaldybė pagal gyventojų skaičių yra didžiausia savivaldybė iš 60 

savivaldybių Lietuvoje. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2020 metais. 

liepos 1d. Vilniaus miesto savivaldybėje registruota 565 570 gyventojas. Šios savivaldybės biudžeto 

kaitą 2019-2021 m. pavaizduota 2 paveiksle. 
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2 pav. Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas 2019-2021 m. 

Šaltinis: sudaryta darbo autorės pagal Vilniaus miesto savivaldybės pateiktus duomenis. 

Prieiga per internetą https://vilnius.lt/lt/biudzeto-suvestine/. 

 

Remiantis 2 paveikslu matoma, jog 2019-2021 metų laikotarpyje pajamų ir asignavimų sumos 

kiekvienais metais buvo didėjantys. Paminėtame laikotarpyje pajamos buvo didesnės už 

asignavimus, tai reiškia, kad Vilniaus mieto savivaldybė išleido daugiau nei gavo lėšų. Didžiausia 

pajamų suma buvo gauta 2021 metais ir siekė 740,77 mln. Eur., lyginant su 2020 metais 

tai sudarė 3,28 proc. daugiau pajamų, tačiau tais pačiais metais ir asignavimų suma siekė 1080,44 

mln. Eur., tai sudarė 2,72 proc. daugiau nei 2020 metais. Iš duomenų seka išvada, jog 2021 metais 

savivaldybės asignavimai buvo 339,67 mln. Eur. daugiau nei pajamos.2019-2021 metų laikotarpyje 

kiekvienais metais matoma analogiška situacija, kaip ir 2021 metais. 2019 metais asignavimai viršijo 

334,60 mln. Eur., o 2020 metais – 275,42 mln. Eur. 2020 metaus lyginant su 2019 metais pajamų 

suma buvo didesnė 11,70 proc. ,o asignavimų - 14,64 proc. Viena iš priežasčių, kodėl asignavimai 

viršijo pajamas yra netikslus biudžeto plano rengimas. Asignavimų perviršį galėjo įtakoti ir dabartinė 

pasaulinė pandemija, kurios metu buvo suteikta daugiau lėšų sveikatingumo , švietimo reikmėms.  

Rengiant biudžetus yra sudaromi planai , kiek planuojama surinkti pajamų į biudžetą. Plano 

ruošimas priverčia sistemingai apmąstyti idėją, galimas kliūtis ateityje ir leidžia patikrinti idėjos 

gyvybingumą. Pagrindinis biudžetų pajamų planavimo tikslas yra įvykdyti planą, tačiau ne visada tai 

pavyksta dėl tam tikrų priežasčių. Neįvykdžius reikiamo plano galima susidurti su didžiulėmis 

problemomis , savivaldybei negaunant suplanuotų reikiamų lėšų, galimos problemos vykdant , kai 

https://vilnius.lt/lt/biudzeto-suvestine/
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kuriuos planus, kuriems buvo paskirti biudžeto pinigai. Būtina savivaldybės biudžeto pajamas 

planuoti kruopščiai ir atsakingai.  

 

Išvados 

1. Savivaldybės biudžetas neegzistuotų jei nebūtų gaunama pajamų. Pajamos į 

savivaldybių biudžetus gaunama iš mokesčių, savivaldybių turto; savivaldybių biudžetinių įstaigų, 

valstybinės žemės nuomos, valstybės biudžeto dotacijos, negrąžintinos finansinės paramos ir kt. 

Asignavimas - savivaldybės biudžete patvirtinta lėšų išlaidoms ir ilgalaikiam materialiajam ir 

nematerialiajam turtui įsigyti suma. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų asignavimai 

naudojami valstybės ir savivaldybių funkcijoms atlikti. Savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojai 

yra savivaldybių biudžetinių įstaigų vadovai.  

2. Vilniaus miesto savivaldybė yra didžiausia savivaldybė Lietuvoje. Analizuojant 2019-

2021 metais Vilniaus miesto savivaldybės biudžetą, galima daryti išvadą, jog asignavimai viršijo 

pajamas, tai reiškia, jog minėta savivaldybė gavo mažiau nei išleido, tam įtakos galėjo turėti 

netikslingas biudžeto plano sudarymas. 
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VILNIUS CITY MUNICIPALITY BUDGET ANALYSIS 

Summary 

The formation of municipal budgets is a very complex and long process, which is regulated by many laws of the 
Republic of Lithuania. In order to ensure the transparency and efficiency of budgets, the principles of formation are 
used. Municipalities have their own sources of income and expenditure. The main sources of income are taxes, 
municipal property; municipal budgetary institutions, state land lease, state budget grants, non-refundable financial 
support. Vilnius City Municipality is the largest in Lithuania and analyzing its budget in 2019-2021, it can be seen that 
the appropriations exceed the revenue. 
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Įvadas 

Pasak garsaus JAV investuotojo, verslo magnato John Bogle „investicijos nėra beveik tokios 

sudėtingos, kaip atrodo. Sėkmingai investuojant reikia padaryti keletą dalykų teisingai ir išvengti 

rimtų klaidų“. Prieš pradedant investuoti svarbiausia yra įvertinti visas galimas rizikas ir pasekmes. 

Viena iš naujausių investavimo rūšių yra investavimas į virtualias valiutas. Dažnai teigiama, jog 

tai vienas iš rizikingiausių investavimo būdų. Šiai dienai pati populiariausia kriptovaliuta yra Bitcoin. 

Investavimas į bet kurią iš kriptovaliutų visada yra rizikingas, tą lemia nemažai veiksnių, todėl prieš 

investuojant į virtualias valiutas būtina susipažinti su visais galimais rizikos veiksniais ir juos įvertinti. 

Straipsnio tikslas – išnagrinėjus populiariausios virtualios valiutos sampratą ir jos kainos 

pokyčius, išskirti galimus rizikos veiksnius investuojant į ją. 

Straipsnio uždaviniai: 

1. Išanalizuoti Bitcoin sampratą ir kainų pokyčius. 

2. Išskirti pagrindinius investavimo į Bitcoin rizikos veiksnius. 

 

1. Bitcoin samprata ir kainų dinamika 

Bitcoin valiutą galima apibrėžti, kaip sparčiai populiarėjančią elektroninių pinigų formą. Bitcoin 

valiuta yra populiariausia kriptovaliuta, kuri buvo pirmoji ir atsirado 2009 metais. Ją sukūrė 

anoniminis asmuo pasivadinęs Satoshi Nakamoto (Statista, 2021). Finansinė krizė 2008 metais buvo 

laikoma vienas iš motyvų, dėl ko buvo pradėtos kurti virtualios valiutos. Pagrindinis Bitcoin 

atsiradimo tikslas – panaikinti vyriausybių, centrinių bankų ir kitų trečiųjų šalių fiskalinį atsakingumą, 

panaikinant infliacinių užgaidų ir kitų ekonominių priemonių, kurias naudoja centriniai bankai ir 

vyriausybės, pavojų. 

Bitcoin galima nusipirkti per internetines mainų sistemas, tačiau daugelis žmonių nusprendžia 

jas išsikasti. Jų kasyba gaunama per sudėtingus matematinius algoritmus, naudojant galingus 

kompiuterius arba specialias kasybos platformas. Iškasti arba jau nupirkti Bitcoin yra saugomi 

skaitmeninėse piniginėse, kurios yra prieinamos kaip darbalaukio programinė įranga, mobiliosios 
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programos ir interneto piniginės. Nepaisant to, kad šiai dienai yra daugybė kriptovaliutų, Bitcoin yra 

pati patraukliausia ir plačiausiai naudojama (Todorov, 2017). 

Poreikis investuoti į Bitcoin valiutą šiai dienai yra išaugęs, tačiau investavimas išlieka labai 

rizikingas. Ši rinka yra labai nestabili ir yra reali didelių nuostolių galimybė. Kaip ir bet kurioje rinkoje, 

kriptovaliutos ateitis nėra garantuota. Bitcoin kainų svyravimas yra matomas kasdien, virtuali valiuta 

turi nepastovią prekybos istoriją (1 pav.). 2020 m. trečiąjį ketvirtį pasaulyje apyvartoje buvo apie 

18,5 mln. Bitcoinų, o Bitcoin rinkos kapitalizacija siekė maždaug 200 milijardų. Šios kriptovaliutos 

vertė viršijo 50 000 JAV dolerių po to, kai „Tesla“ į kriptovaliutą investavo 1,5 mlrd. JAV dolerių 

(Pistilli, 2020).  

 

1 pav. Bitcoin kainų dinamika 2016-2020 metais. 

Šaltinis: sudaryta darbo autorių pagal https://www.in2013dollars.com/bitcoin-price. 

Analizuojant diagramoje pateiktus statistinius duomenis, pastebima, kad Bitcoin kaina 2016-

2020 metais buvo labai nepastovi ir smarkiai kintanti. 2016 metų pradžioje Bitcoin kaina siekė vos 

430 JAV dolerių ir kaina kilo iki 2018 metų sausio mėnesio, tačiau 2018 metų pabaigoje kaina 

smarkiai krito ir siekė tik 4,17 tūkst. JAV dolerių. Aukščiausia Bitcoin kaina minėtame laikotarpyje 

buvo užfiksuota 2020 metų gruodžio mėnesį ir siekė 18,80 tūkst. JAV dolerių. Remiantis pateiktais 

duomenimis, galima teigti, jog per 2016-2020 metus nebuvo pastebėta jokios pastovios Bitcoin 

kainų dinamikos.  

https://www.in2013dollars.com/bitcoin-price
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Saurel (2019) savo straipsnyje išskiria kelis veiksnius, kurie lemia nepastovias Bitcoin kainas ir 

vienas iš jų yra pasiūlos ir paklausos santykis. Didėjant kriptovaliutos paklausai, didėja ir pasiūla, o 

su ja ir kaina. Sekantis veiksnys, kuris turi didžiausią įtaką Bitcoin kainų svyravimams yra žiniasklaida. 

Teigiamas žiniasklaidos pranešimas paprastai lemia aukštesnes kainas, o neigiamas pranešimas 

kriptovaliutų kainoms turi priešingą poveikį. Saurel (2019) , taip pat išskiria ir politinius įvykius, kaip 

veiksnį, kuris lemia Bitcoin kainas. Tokiems įvykiams galima priskirti Didžiosios Britanijos 

pasitraukimą iš Europos sąjungos, JAV prezidento Donald Trump išrinkimas ir kitus. Didėjantis 

nepasitikėjimas šalies ekonomika verčia žmones suteikti galimybę kriptovaliutoms, o ne 

tradicinėmis valiutomis. Kadangi Bitcoin yra kriptovaliutos lyderis, jo kaina pirmiausia padidės. 

Dar vienas veiksnys, kuris lemia Bitcoin kainą yra vyriausybės sprendimai. Kadangi Bitcoin yra 

nauja koncepcija, vyriausybės nuolat keičia su jomis susijusias taisykles, ypač apmokestinimo srityje. 

Baimės, kurios gali kilti dėl vyriausybės pareiškimų ar sprendimų, be abejo, sumažins Bitcoin kainą 

(Todorov, 2017). 

Apibendrinant skyrių, galima teigti, jog kriptovaliuta Bitcoin yra pakankamai nauja ir sparčiai 

populiarėjanti šiuolaikiniame pasaulyje. Kaip jau ir buvo minėta, Bitcoin pasižymi savo nepastovia 

kainų dinamika, todėl investavimas į šią virtualią valiutą yra pakankamai rizikingas. 

 

2. Rizikos veiksniai investuojant į virtualias valiutas 

Kiekviena investavimo rūšis siejasi su atitinkamais rizikos veiksniais. Ne išimtis ir investavimas 

į virtualias valiutas. Investavimas į kriptovaliutas yra vienas rizikingiausių, todėl prieš pradedant 

investuoti, būtina susipažinti su visais galimais rizikos veiksniais. 

Vienas pagrindinių rizikos veiksnių investuojant į kriptovaliutas yra kainų nepastovumas. 

Gemzik-Salwach ir Perz (2020) savo straipsnyje įvardija, kad daugumai kriptovaliutų yra būdingas 

labai didelis kainų nepastovumas, kuris žymiai viršija kitų finansinio turto rūšių kainų svyravimus. 

Pasaulyje kasdien vyksta įvairūs ir nenuspėjami rinkos pokyčiai, dėl kurių ypatingai virtualių valiutų 

kaina gali staigiai ir netikėtai padidėti arba sumažėti. Bitcoin kainos svyravimai pastaruoju metu, tai 

puikiai atvaizduoja. 

Nėra naujiena ir tai, kad šiais laikais niekas nėra apsaugotas nuo vagysčių internetinėje 

erdvėje. Profesionalūs įsilaužėliai suranda silpnų vietų sistemose, kuriomis gali pasinaudoti 

norėdami nuasmeninti juose saugomą informaciją. Todėl vienas iš rizikos veiksnių investuojant į 

virtualias valiutas yra nepakankamas saugumas internetinėje erdvėje. Kaip teigia Weaver (2018), 

kadangi kriptovaliutos yra saugomos kriptografiniuose privačiuose raktuose, kiekvienas asmuo 

gavęs prieigą prie jo, gali perkelti valiutą į kitą vietą. Jei investuotojas, turintis virtualios valiutos 
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saugo ją trečiųjų asmenų sistemose, jis įgyja nuolatinę riziką būti apvogtam ir šis dalykas per gan 

trumpą Bitcoin istoriją tapo beveik įprastiniu, todėl patartina virtualias valiutas saugoti savo 

sistemose. Bet ir toks bandymas apsaugoti savo kriptovaliutas, neužtikrina šimtaprocentinio 

saugumo. Weaver (2018) pateikia savo pavyzdį, kai su komanda, jie buvo sukūrę mažą Bitcoin 

piniginę, kurią patalpino savo serveriuose ir prijungė sistemą, kuri atliktų vagysčių stebėjimus. Po 

dviejų mėnesių sistema suveikė, valiuta buvo pavogta iš jų sukurtos piniginės saugomos jų pačių 

serveriuose. Taigi tai įrodo, kad saugant virtualias valiutas net ir savo serveriuose, išlieka rizika, būti 

apvogtam. 

Rizikos veiksnys susijęs su saugumu internetinėje erdvėje glaudžiai siejasi su tuo, kad 

investuojant į virtualias valiutas nėra jokių garantijų, kurios apsaugotų investuotojus ir jų lėšas. 

Gemzik-Salwach ir Perz (2020) taip pat šį reiškinį priskiria prie rizikos investuojant į kriptovaliutas. 

Dauguma investuotojų perkančių virtualias valiutas, naudojasi vertybinių popierių biržomis arba 

atitinkamomis sandorių platformomis. Daugelis jų nesuteikia jokių garantijų, kurios apsaugotų 

investuotojų lėšas, jei institucijose kiltų finansinių problemų dėl tam tikrų priežasčių, kaip pavyzdys, 

tai galėtų būti kibernetinės atakos, nuo kurių niekas nėra apsaugotas. 

Žinoma, kad šiuo metu kriptovaliutų rinka nėra pilnai reglamentuojama galiojančiais teisės 

aktais, kurie reguliuoti kriptovaliutų pirkimą ir naudojimą, o gal ir įteisintų tam tikrus apribojimus. 

Pieczulis ir Taujanskaitė (2019) savo straipsnyje atlikdamos kriptovaliutų sistemos ir rinkos SWOT 

analizę, prie galimų grėsmių priskyrė draudimo tikimybę, remiantis tuo, kad kiekvienos šalies 

vyriausybė pradeda kelti klausimus dėl virtualių valiutų reglamentavimo, todėl nėra atmetama 

galimybė, kad ateityje kriptovaliutų rinka bus ribojama. Tad reikia būti pasiruošusiems ir tokiam 

įvykiui, kadangi reglamentavimo atsiradimas tik laiko klausimas. 

Taip pat rizikos veiksniams galima būtų priskirti ir tai, kad bet kuriuo metu rinkoje gali atsirasti 

naujų ir pažangesnių virtualių valiutų. Rinkoje pamažu atsiranda tokių kriptovaliutų, kurios, kaip 

teigia savo knygoje apie kriptovaliutas Leng (2018), artimiausiu metu gali nuversti ir pačią 

populiariausią bei brangiausią šiuo metu valiutą – Bitcoin. Stebint dabartinį Bitcoin populiarumą, 

stipriai išaugusią paklausą ir tokias aukštas pastarąsias šios valiutos kainas, gali atrodyti, kad tai 

nelabai realu ir abejotina, kad galėtų atsirasti tokia virtuali valiuta, kuri nublokštų Bitcoin, bet šios 

galimybės nevertėtų atmesti, kadangi šiuolaikiniame ir sparčiai tobulėjančiame pasaulyje nėra nieko 

neįmanomo. Juk palyginus visai nesenai nieks netikėjo, kad į rinką atėjusios virtualios valiutos turės 

tokią sėkmę ir paklausą. Todėl yra labai svarbu įvertinti ir tokią galimą riziką, ypatingai Bitcoin 

investuotojams, kadangi laiku nepastebėjus ir nesiėmus veiksnių, jų turima valiuta galėtų greitai 

netekti savo realios vertės ir taip atnešti nemažai nuostolių. 



163 

Apibendrinant, galima daryti išvadą, kad investuojant į virtualias valiutas rizika yra labai aukšta 

ir susidurti su vienu iš rizikos veiksnių galima bet kuriuo metu. Todėl kiekvienas, norintis investuoti 

į kriptovaliutas privalo susipažinti su visais veiksniais ir juos įvertinti, kadangi šiuo metu visa su 

investavimu susijusi rizika gula ant pačio investuotojo pečių ir nėra jokių garantijų, kad investavimas 

į kriptovaliutas garantuotai atneš sėkmę. 

 

Išvados 

1. Šiai dienai investavimas į kriptovaliutas yra vienas iš naujausių investavimo būdų. Bitcoin 

yra pirmoji ir populiariausia tokio tipo valiuta šiuo metu. Šios virtualios valiutos kaina yra labai 

svyruojanti ir besikeičianti vos ne kasdien. Todėl tokia kainos dinamika prilyginama vienam 

pagrindinių rizikos veiksnių investuojant į kriptovaliutas. 

2. Pagrindinis rizikos veiksnys investuojant į virtualias valiutas, tai kriptovaliutų kainų pokyčiai, 

kurie kartais būna labai dideli ir netikėti. Taip pat prie rizikos veiksnių priskiriami ir tokie veiksniai, 

kaip neužtikrintas saugumas internetinėje erdvėje, garantijų apsaugančių investuotoją stoka, 

virtualių valiutų ribojimo tikimybė bei pastoviai atsirandančios naujos kriptovaliutų rūšys. 
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INVESTING IN BITCOIN RISK 

Summary 

The first and the most popular cryptocurrency is Bitcoin. The price dynamics of this cryptocurrency are highly 
volatile, and this is one of the main risk factors when investing in virtual currencies. Also, there is more factors such as 
insufficient security in storing information about cryptocurrencies, lack of guarantees to protect the investor, the 
probability of restricting virtual currencies and constantly occurring new types of cryptocurrencies. 
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Despite the large amount of available scientific literature, there are still problems with the 

interpretation of some terms and the detection of discrepancies between them. Due to the 

existence of incorrect information, a false statement is often made about the identity of definitions, 

their contiguity or subordination. This problem exists in all areas of activity, including project 

management. This directly applies to such terms as project and startup, which are often confused 

or considered synonymous. To solve this problem, we will consider these two concepts. 

Based on professional knowledge, a project is a time and cost-limited system of operations 

(works) aimed at achieving a number of stipulated results / products (the idea is necessary to 

achieve the project objectives) at the level of requirements and standards. The word «project» 

comes from the Latin word „projectum“, which was formed from the words „pro“ and „jacere“, 

meaning „thrown forward“ [1]. A startup is a process for implementing a completely young project 

in a short period of time with minimal investment. The main characteristics of this form of business 

are based on the definition: „start“ – as the beginning, «up» – as a rapid rise, growth [2]. 

From these two definitions it follows that a startup is a kind of project, however not every 

project is a startup. The main difference is that startups are implemented only in the innovation 

segment. A startup is a business that has never existed before. The idea of any startup is novelty: a 

new product, new technology, something that did not exist in the world before. Any business or 

project is a repetition of the existing foundations, even with a unique trade offer (UTP). This is 

another coffee shop, shop, pipe factory or another window installation service. In contradistinction 

to a project, a startup is a fundamentally new service or product, which causes significant risks to 

the perception of the product by the market. No marketing technology can predict its success in 

advance. 

To understand the difference between these concepts better, the studied data were 

summarized in Table 1. 
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Table 1. Distinctive features of the project and startup 

Aspect of research Project Startup 

The nature of activity One-time performance of works 
Implementation of a specific idea, 
followed by transformation into a 

company or its sale 

The price of mistakes The high price All or nothing 

Financing 
Own funds, various forms of 

loans 

Lack of sufficient capital to 
implement a business idea or its 

complete absence 

Sphere of activity Any Any, only in the innovation segment 

Changes 
Possible changes that do not 
radically affect the triangle of 

project constraints 
Changes can be highly radical 

Limitation of financial 
resources 

The financial resources of the 
project are limited by the budget, 

exceeding which is an 
undesirable result 

A startup is able to accumulate 
financial resources at all stages of 

existence 

Time constraints Strict time frames Long-term development is afforded 

Source: compiled by the authors 

Despite the significant shortage of funds, the startup differs from the usual project in that it 

has investors almost immediately. That is, investors invest in a company not at a time when it is 

already operating successfully, but at the very beginning of its inception. The startup is based on 

ideas, neither on numbers nor calculations, and investors invest money exactly in these ideas. 

Besides, the startup and the project differ in stages of development. The project consists of 

such phases as formation, planning, implementation and completion. While startup involves the 

following stages of development [3]: sowing (initial), start-up, growth, expansion and the last one is 

an exit stage. During the first stage of a startup which is called sowing (initial) the search and 

definition of the idea is made or even brainstormed, simultaneously the forms of implementation 

of that idea are found. During the second, start-up stage the business idea materializes. Obviously, 

for the next phase of development, which is called growth stage the expansion of the startup and 

scaling of its activities takes place. Within the expansion stage a startup transforms into a valid 

enterprise. When the startup enters the last stage of development that is known as an exit stage, 
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full or partial sale can happen because of some positive changes in particular advantageous offer or 

favorable circumstances. 

Moreover, the last three stages will be true only if the startup is successful. This is due to the 

fact that a business such as a startup is built for resale or transformation into a valid enterprise or a 

concern, as defined above. Most startups are designed to be implemented as quickly as possible 

and they are not large businesses, for example it can be just a small application or service for mobile 

phone users. A distinctive feature of all startups is that, unlike projects, they have no customers. 

There is only an initiator in a startup – a person who has decided to create something fundamentally 

new not because a certain specific entity (or group of entities) needs it, but because, in his opinion, 

it will satisfy certain needs of the whole market, or will solve one or more global problems. 

Unlike the project, the startup team has almost no hierarchy, no bureaucracy, they do not 

need to formulate a technical task. The startup is not limited to the so-called «golden triangle». It 

often happens that the initial budget for the implementation of a new idea is formed only from the 

own funds of the team of performers, and the lack of resources is compensated by excessive 

enthusiasm. In contrast to the project, the conception of the ultimate goal of a startup often 

changes, while its essence always remains the same. For a project, the customer is often an investor, 

while for a startup, anyone can be an investor, even the parents of the startup team members. A 

startup can attract charitable contributions and donations, because in the end the created product 

will be needed and used by many stakeholders, not just one company. The number of leaders in the 

startup exceeds that of the project team. The task of the project is to create a certain end product, 

instead the results of the startup are often used as a key detail in the process of creating an 

innovative project [4]. 

Consequently, all the differences between a startup and a project stem from their 

characteristics. The startup is very specific compared to the project. It is aimed at rapid growth from 

the beginning and is not tied to the final business model, is very risky, because as a result the startup 

gets all or nothing. It is characterized by a lack of sufficient capital to implement the business idea. 

A project that is not given all the working time cannot be called a startup. In order to participate in 

a startup you do not need to be a professional or have certain specific knowledge. The main 

characteristics of all participants of the startup are innovation, non-standard thinking, the ability to 

work on a non-standard schedule and stress resistance. As Dennis Crowley, Foursquare, indicated: 

«People can copy what you've done, but they can't copy what you still want to do». 

Therefore, regardless of what terms are used («startup», «project», or such combined 

definitions as «startup project») and their differences, all these activities are aimed at making 
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changes, sometimes rapid and quite radical, in a specific subject area and their effective 

management. 
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Įvadas 

Spartėjantis gyvenimo tempas ir noras gyventi kuo patogiau esamuoju laiku, verčia asmenis 

apsvarstyti skolinimosi galimybę iškilusiems poreikiams patenkinti. Viena iš alternatyvų pakankamai 

greitai patenkinti atsiradusius poreikius yra vartojimo kreditas. Vartojimo paskola tai tokia kredito 

rūšis, kai skolinama vartojimo reikmėms, kai asmenims prireikia pinigų didesnės vertės pirkiniui 

įsigyti, kelionei, būsto remontui ar padengti nenumatytas išlaidas, kurioms neužtenka mėnesio 

pajamų. Remiantis „Swedbank“ gyventojų finansavimo eksperto teigimu, Lietuvos gyventojai 

vartojimui dažniausiai skolinasi tuomet, kai jiems prireikia lėšų didesnės vertės pirkiniui įsigyti ar 

padengti nenumatytas išlaidas (2 iš 3 vartojimo kreditų, suteiktų „Swedbank“, buvo skirti 

nurodytiems poreikiams) (Swedbank, 2020). Remiantis Lietuvos banko (2020) duomenimis, 

vartojimo kredito klientų skaičius 2020 m. viršijo 146 tūkst., o paskolų portfelio dydis sudarė 268,25 

mln. Eur, todėl galima teigti, jog vartojimo kredito paslauga yra pakankamai populiari, o vartojimo 

kredito davėjų pasiūla taip pat pakankamai didelė, todėl svarbu įvertinti skirtingas kredito davėjų 

sąlygas ir pasirinkti patraukliausią įstaigą pagal individualius vartotojo poreikius.  

Straipsnio tikslas – atlikti „Swedbank“, „Luminor“ ir „Citadele“ bankų teikiamos vartojimo 

paskolos sąlygų palyginamąją analizę ir finansinį vertinimą. 

Straipsnio uždaviniai: 

1. Atskleisti vartojimo kredito ypatumus. 

2. Atlikti „Swedbank“, „Luminor“ ir „Citadele“ bankų teikiamos vartojimo paskolos sąlygų 

palyginamąją analizę. 

3. Atlikti „Swedbank“, „Luminor“ ir „Citadele“ bankų teikiamos vartojimo paskolos 

finansinį vertinimą. 
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1. Vartojimo kredito teoriniai ypatumai 

Siekiant skatinti atsakingą vartojimo kreditų davėjų skolinimo veiklos praktiką bei užtikrinti tai, 

kad kreditas netaptų nepakeliama finansine našta jo gavėjui, visi kredito davėjai priimdami 

sprendimą dėl vartojimo kredito suteikimo turi vadovautis tiek Vartojimo kredito įstatymu, tiek 

Vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimo ir atsakingo skolinimo nuostatais (Lietuvos bankas, 

2020). Remiantis Vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimo ir atsakingo skolinimo nuostatais 

(2017), visi kredito gavėjo ir jo šeimos narių finansiniai įsipareigojimai negali viršyti 40 proc. 

gaunamų pajamų, kredito vartotojas turi pateikti tikslią informaciją apie gaunamas pajamas, jų 

šaltinius bei kitus turimus finansinius įsipareigojimus, o vartojimo kredito teikėjas turi įvertinti 

vartotojo mokumo galimybę, jo kredito istoriją bei pateiktus duomenis apie pajamas ir finansinius 

įsipareigojimus. Suteikiama vartojimo paskola priklauso nuo asmens finansinių galimybių – grynųjų 

pajamų, kredito istorijos ir turimų finansinių įsipareigojimų (Swedbank, 2020). Kreditavimas yra 

rizikinga veikla ir bankams, todėl atsakingumas yra svarbus – teikiant paskolas klientai turi būti 

patikimi (Butkevičius, 2013). 

Visgi, reikėtų atsižvelgti į tai, jog vartojimo kreditas turėtų būti pasirenkamas esant svarbioms 

aplinkybėms ir realiems poreikiams, pavyzdžiui, nerekomenduojama skolintis vienadienėms 

pramogoms, nebūtinoms prekėms, turimoms skoloms padengti, hobiams ir pan. (Investicijos ir 

finansai, 2020). Atkreipiamas dėmesys į tai, kad vienas svarbiausių dalykų yra vartojimo kredito 

prieinamumas tuomet, kai vartotojui jo reikia (Fulford, 2015). „General Financing „ banko 

vyriausiojo finansų pareigūno teigimu, skolindamiesi asmenys įsipareigoja, o įsipareigojimų 

nevykdymas formuoja neigiamą kredito istoriją, dėl kurios gali kilti keblumų skolinantis ateityje 

didesniam pirkiniui, pavyzdžiui, nekilnojamam turtui (Verslo žinios, 2020). Remiantis Šoblinskaitės 

ir Zonienės (2020) atliktu tyrimu siekiant ištirti Klaipėdos miesto ir rajono fizinių asmenų skolinimosi 

įpročius buvo nustatyta, kad mažesnes pajamas gaunantys asmenys dažniau skolinasi vartojimo 

reikmėms, kai gaunantys aukštesnes pajamas – nekilnojamojo turto įsigijimui. Galima teigti, jog 

gaunantieji žemesnes pajamas dažniau renkasi gyventi ateities pajamų sąskaita. 

Nusprendus skolintis vartojimo reikmėms, svarbu žinoti, kokius aspektus reikia įvertinti 

pasirenkant vartojimo kredito davėją. Vertinant kainos aspektu, atsižvelgti tik į palūkanų normą 

būtų nevisai teisinga, kadangi palūkanos sudaro tik dalį vartojimo kredito kainos. Sutarties sudarymo 

ir kiti mokesčiai gali ženkliai padidinti vartojimo paskolos kainą. Norint tiksliau įvertinti vartojimo 

kredito kainą reikia atsižvelgti į bendrą vartojimo kredito kainos metinę normą (BVKKMN), kuri yra 

bendra kredito kaina išreikšta metiniu procentų dydžiu ir apskaičiuojama pagal specialią formulę. 

Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma yra bendros vartojimo kredito sumos ir bendros 
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vartojimo kredito kainos suma (Lietuvos bankas, 2020). Vartojimo kreditus Lietuvoje teikia 

komerciniai bankai, kredito unijos, vartojimo kredito davėjai (ne kredito įstaigos) ir tarpusavio 

skolinimo platformos. Kadangi egzistuoja nemažas paslaugos teikėjų skaičius, iškyla iššūkis pasirinkti 

patraukliausią vartojimo kredito davėją, kuris būtų optimaliausias pagal kiekvieno kredito gavėjo 

asmeninius poreikius.  

 

2. Vartojimo paskolos sąlygų analizė „Swedbank“, „Luminor“ ir „Citadele“ bankuose 

Renkantis vartojimo paslaugą teikiantį banką reikia atsižvelgti į gana nemažą kiekį aspektų, 

kurie turės įtakos institucijos pasirinkimui pagal asmeninius poreikius. Analizuojant analizuojamų 

bankų, teikiančių vartojimo paskolos paslaugą, alternatyvas matoma, kad visuose minimali kredito 

suma yra ta pati ir siekia 500 Eur, tačiau jei paskolos lėšos bus naudojamos didesniam pirkiniui ar 

didesnėms išlaidoms padengti, didžiausią kredito sumą gali suteikti „Swedbank“ ir ji siekia 20000 

Eur, kai, pavyzdžiui, „Luminor“ didžiausia suteikiama kredito suma siekia 12000 Eur (žr. 1 lent.). 

2 lentelė. „Swedbank“, „Luminor“ ir „Citadele“ bankų teikiamos vartojimo paskolos sąlygų 

palyginimas 

  „Swedbank“ „Luminor“ „Citadele“ 

Maksimali kredito suma 20000 Eur 12000 Eur 15000 Eur 

Minimalios grynosios 
mėnesio pajamos 

350 Eur (su 
bendraskoliu 700 

Eur) 

nenurodyta  nenurodyta 

Metinė palūkanų 
norma 

nuo 11,9 iki 22,9 
proc. 

nuo 12 proc.  nuo 7,9 iki 25 
proc. 

Sutarties 
administravimo 

mokestis 

1,5 proc. kredito 
sumos (min. 30 

Eur)  

1,5 proc. kredito sumos 
(min. 60 Eur) 

1,5 proc. kredito 
sumos (min. 50 

Eur) 

Mokėjimo dienos 
pakeitimo mokestis 

nenurodyta 50 Eur 25 Eur už 
kiekvieną 

dokumentą 

Paskolos grąžinimo 
terminas  

6-60 mėn. 12-60 mėn. 12-60 mėn. 

Pinigų pervedimas iš karto po 
sutarties sudarymo 

ne vėliau kaip kitą darbo 
dieną 

nenurodyta 

Minimalus banko 
paslaugų mokestis 

0,7 Eur /mėn. 1 Eur/mėn. 1,5 Eur/mėn. 

Paskolos grąžinimas 
anksčiau termino 

nemokamas 0,5/1 proc. nuo prieš 
terminą grąžinamos 

paskolos sumos (jei kredito 
suma viršija 2500 Eur) 

nemokamas 
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Minimalios grynosios mėnesio pajamos skolinantis vienam asmeniui ar su bendraskoliu 

nurodomos tik „Swedbank“, kituose bankuose galioja atsakingo skolinimosi nuostatos, minėtos 

skyriaus pradžioje. Analizuojamuose bankuose palūkanų norma nustatoma individualiai, todėl 

galima apžvelgti tik nurodomus palūkanų normų intervalus. Žemiausią minimalią 7,9 proc. palūkanų 

normą nurodo „Citadele“ bankas, aukščiausia maksimali palūkanų norma taip pat būtų taikoma 

šiame banke. Visuose analizuojamuose bankuose sutarties administravimo mokestis sudaro 1,5 

proc. kredito sumos, tačiau išsiskiria minimalus mokestis, kuris žemiausias „Swedbank“, o 

aukščiausias „Luminor“ banke. Jei sutarties eigoje kredito gavėjui atsirastų poreikis pakeisti kredito 

mokėjimo datą, bankuose nurodomi skirtingi įkainiai, tačiau dėl „Swedbank“ duomenų trūkumo, 

nenustatomas pigiausias bankas šios paslaugos teikimo aspektu. Jei norima skolintis kuo 

trumpesniam laikotarpiui, trumpiausią skolinimosi laikotarpį gali pasiūlyti „Swedbank“ (reikėtų 

atsižvelgti ir į tai, jog trumpesnis laikotarpis gali sąlygoti ženkliai aukštesnę palūkanų normą). Visų 

bankų maksimalus siūlomas laikotarpis yra 5 metai. Renkantis vartojimo paskolos paslaugą 

suteikiantį banką svarbu atsižvelgti, kada yra pervedami paskolos pinigai, ypatingai tuomet, jei 

skolinamasi padengti nenumatytos situacijos išlaidas, o pagal turimus duomenis greičiausiai tai 

padarytų  „Swedbank“. Norint pasinaudoti vartojimo kredito paslauga „Swedbank“ ir „Luminor“ 

bankuose, reikia turėti sąskaitą banke ir mokėti nustatytą minimalų kasdienių paslaugų mokestį. 

„Citadele“ bankas nurodo, kad galima pildyti vartojimo paraišką internetu, net jei asmuo nėra 

„Citadele“ banko klientas. Visgi, jei reikėtų atsidaryti sąskaitą šiame banke naudojantis vartojimo 

kredito paslauga, sąskaitos tvarkymo su pagrindine kortele „Mastercard Debit“ mokestis siekia 1,5 

Eur/mėn. (jei sąskaita atidaryta seniau, o mokėjimo kortelė nereikalinga, tai mėnesinis mokestis yra 

0 Eur). Dar vienas svarbus aspektas – vartojimo paskolos grąžinimas anksčiau laiko, kuris ypatingai 

aktualus tuomet, jei vartojimo kredito sutartį pasirašantys asmenys gauna pakankamai aukštas 

pajamas, kurios galėtų leisti greičiau ir daugiau sutaupyti, arba planuojantys gauti kalėdines ar pan. 

premijas. Paskolą ar jos dalį „Swedbank“ ir „Citadele“ bankuose galima grąžinti anksčiau termino be 

jokių papildomų mokesčių, tuo tarpu „Luminor“ banke norint grąžinti kreditą ar jo dalį anksčiau 

termino, jei kredito suma viršija 2500 Eur, kredito gavėjas privalo iki kredito grąžinimo sumokėti 

išankstinio kredito grąžinimo mokestį. Apibendrinant „Swedbank“, „Luminor“ ir „Citadele“ 

bankuose teikiamą vartojimo paskolą, pagrindinės įžvalgos pateikiamos 2 lentelėje. 
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3 lentelė. Vartojimo paskolos privalumai ir trūkumai 

Privalumai Trūkumai 

Galima pasiskolinti lėšų nenumatytiems 
atvejams 

Aukšta palūkanų norma 

Nereikalingas užstatas Reikia būti bent 6 mėn. dirbus paskutinėje 
darbovietėje 

Įvairi skolinama suma Reikia turėti sąskaitą banke, kuriame pasirenkama 
sudaryti sutartį 

Galimas pakankamai ilgas skolos 
grąžinimo laikotarpis 

  

 

Nors vartojimo kreditas turi daug privalumų, tačiau egzistuoja ir trūkumai, todėl prieš sudarant 

vartojimo paskolos sutartį reikia gerai įvertinti realų lėšų poreikį, jų grąžinimo galimybes, o 

pasirinkus naudotis vartojimo kredito paslauga, svarbu pasirinkti patraukliausias sąlygas siūlantį 

vartojimo kredito davėją. 

 

3. „Swedbank“, „Luminor“ ir „Citadele“ vartojimo paskolos finansinis vertinimas 

Siekiant įvertinti, kuris bankas palankesnis imti vartojimo kreditą pagal asmeninius vartotojo 

poreikius, atliekamas vartojimo kredito finansinis vertinimas, kai 2000 Eur paskola imama vienerių 

metų laikotarpiui (aktuali galimybė grąžinti anksčiau numatyto termino), kitų finansinių 

įsipareigojimų neturima. Pateiktoje 3 lentelėje apskaičiuotos vartojimo paskolos alternatyvos 

trijuose bankuose pagal nustatytus kriterijus. 

4 lentelė. Bankuose teikiamos vartojimo paskolos finansinis vertinimas 

  „Swedbank“ „Luminor“ „Citadele“ 

Sutarties sudarymo mokestis 30 Eur 60 Eur 50 Eur 

Palūkanos 32,05 proc. 12,32 proc. 7,9 proc. 

Mėnesinė įmoka 197 Eur 178 Eur 173,88 Eur 

BVKKMN 37,21 proc. 20,63 proc. 16,1 proc. 

Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma 2402,4 Eur 2204 Eur 2136,61 Eur 

 

Imant 2000 Eur vienerių metų laikotarpiui matoma, kad preliminarios bankų siūlomos 

palūkanos ženkliai skiriasi. Palūkanų atžvilgiu, palankesnis „Citadele“ bankas, kadangi siūlo 

žemiausias metines palūkanas, siekiančias. Taip pat galima pastebėti, kad „Swedbank“ siūloma 

palūkanų norma modeliuojamoje situacijoje viršija maksimalią palūkanų normą. Galima daryti 

prielaidą, jog šis bankas gali vengti skolinti sąlyginai mažą sumą trumpam laikotarpiui. Vadinasi, nors 
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kreditą norima grąžinti anksčiau, o „Swedbank“ siūlo ir 6 mėn. grąžinimo terminą, metinė palūkanų 

norma galėtų būti dar didesnė, kas pabrangintų kredito kainą, todėl šiuo atveju geresnė alternatyva 

būtų rinktis 1 metų laikotarpį žinant, kad vartojimo kredito likusią dalį bus galima grąžinti anksčiau 

laiko. Mažiausia mėnesinė įmoka būtų „Citadele“ banke, todėl ir likusi suma pragyvenimui taip pat 

būtų didesnė imant vartojimo kreditą šiame banke. Be palūkanų normos svarbu įvertinti ir sutarties 

sudarymo mokestį, kuris gali ženkliai padidinti vartojimo paskolos kainą. Daroma prielaida, kad 

vartojimo lizingo sutarties sąlygos nebus keičiamos, todėl neįtraukiami šios paslaugos papildomi 

mokesčiai. Norint tiksliausiai palyginti analizuojamų finansų įstaigų pasiūlymus ir pamatyti tikrąją 

vartojimo paskolos kainą, vertinama bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma ir BVKKMN, 

kadangi šie rodikliai įvertina ne tik palūkanas, bet ir visas kitas išlaidas susijusias su vartojimo lizingo 

paslauga. Lyginant šiuos rodiklius matoma, kad pigiausiai vartojimo kreditas kainuoja „Citadele“ 

banke, o „Swedbank“ šioje situacijoje siūlo aukščiausią BVKKMN, vadinasi, šiame banke vartojimo 

paskola kainuotų brangiausiai. Pasirinkus „Citadele“ kaip kredito paslaugos teikėją, lyginant su „ 

Swedbank“, per visą vartojimo paskolos laikotarpį būtų galima sutaupyti 265,79 Eur., o atsižvelgiant 

ir į poreikį grąžinti kreditą anksčiau laiko, „Citadele“ bankas yra geriausia alternatyva ir dėl 

nemokamo vartojimo kredito dalies grąžinimo iš anksto. Visgi, atsižvelgiant į tai, kad palūkanos yra 

nustatomos individualiai, o skaičiuoklių rezultatai ir pateikiamos palūkanų normos yra preliminarios, 

sudarant vartojimo kredito sutartį konkrečiame banke, bendra vartojimo kredito suma gali ženkliai 

skirtis nuo pateiktų preliminarių skaičiavimų ir šios šeimos palankiausia alternatyva gali tapti kitas 

bankas. 

 

Išvados 

1. Atlikus vartojimo kredito teorinę analizę išsiaiškinta, kad, renkantis pasinaudoti 

vartojimo kredito paslauga, reikia įvertinti finansines galimybes bei atskirti būtinus poreikius nuo 

norų ir skolintomis lėšomis finansuoti realius poreikius. Taip pat renkantis vartojimo kredito davėją 

reikia atsižvelgti ne tik į palūkanas, bet ir sutarties sudarymo bei kitus mokesčius. 

2. Atlikus „Swedbank“, „Luminor“ ir „Citadele“ bankų teikiamos vartojimo paskolos 

paslaugos sąlygų palyginamąją analizę nustatyta, kad „Swedbank“ bankas galėtų būti geriausias 

vartojimo kredito paslaugos teikėjas didžiausios maksimalios kredito sumos ir trumpiausio termino, 

kuriam sudaroma vartojimo kredito sutartis, aspektais. 

3. Nustatyta, kad analizuotu atveju pigiausią vartojimo kredito alternatyvą suteiktų 

„Citadele“ bankas, kurį pasirinkus kaip kredito davėją būtų galima sutaupyti 265,79 Eur.  Papildomas 

privalumas yra ir galimybė nemokamai grąžinti vartojimo kredito dalį anksčiau numatyto termino. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF CONSUMER CREDIT PROVIDED BY  „SWEDBANK“, „LUMINOR“, „CITADELE“ 

Summary 

Quickening tempo of life and seek to live more comfortably now, makes individuals to consider money borrowing 
possibility to cover their rising needs. Often need for additional fund emerges when looking how to pay for unforeseen 
expenses or when buying more expensive goods. One of alternatives to cover sudden needs and wishes is consumer 
credit. In Lithuania is a number of consumer credit providers, due to this, it is quite important to choose the most 
suitable consumer credit provider by taking into account not only the base reference rate, but other aspects as well.  
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Introduction 

In today’s world, more and more countries are facing the problem of unemployment. The 

problem of unemployment has been constantly relevant in Lithuania, but since last spring, when 

the pandemic broke out, it has become more difficult for people to find good and attractive work. 

This problem has been faced by many Lithuanians, especially young people. A large proportion of 

young people did not have the opportunity to find work when the pandemic period began, and a 

significant number lost it. What will happen to the youth unemployment rate so far no one can say. 

The aim of the article – analyze the problem of youth unemployment during a pandemic. 

Objectives of the article: 

1. Give reasons why young people need a job. 

2. Discuss the problems of youth unemployment in Lithuania. 

3. Reveal why quarantine has affected youth unemployment. 

Research methodology – analysis and systematization of scientific, theoretical literature and 

other sources of information. 

 

1. Reasons why young people need a job 

Youth is a group of young people. Lithuania young people are often refined as a member of a 

group of people between 15 and 29 years of age, but most statistics provide data on youth in 15 to 

24 years of age (Jaunimo politika, 2020). Today's young people are looking for different possibilities 

of how to make money fast and without adding a lot of effort, for that reason some people are 

saying that they are lazy. Most people would like to make as much money as possible for a short 

period of time, but those who fail to do have to look for work. Sometimes older people are 

interested, for what young people need money. The reasons why young people are looking for work 

are different. 
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Still, why do young people need money? A large proportion of young people are looking for 

work to gain some work experience, others are trying to make money to survive in the present and 

have something to eat for, some are reluctant to take money from their parents or simply have no 

way to take money from and are forced to work. A significant number of young people are trying to 

earn money to be more independent and have money for their expenses such as - to buy fuel for 

the car, clothes, necessary tools, food. Some people look for work in order to get praise from their 

parents or relatives (Kaczmarczyk, 2012). 

Work is important in every person’s life. Everyone would like to have a job to have work 

experience, gain new skills and make money. The money in today's world is crucial and young people 

trying to make money not readily understand how the money is coming from and how much effort 

should be devoted to living profitably. 

In summary, most young people need a job to have their own money and to be able to spend 

money for their own benefit. Also, most young people understand that work experience is necessary 

for them in the future and it can be acquired only while working.  

 

2. Youth unemployment problems in Lithuania 

Unemployment is modern societies attendant and one of the biggest problems of ambush. 

Lithuania is no stranger to this phenomenon, as the Lithuanian population is constantly faced with 

this problem. Many people who lose their jobs lose their source of income, experience a decline in 

living standards, and experience psychological pressure. Unemployment is often seen as one of the 

most important indicators of the economy when assessing the state of the economy or even the 

effectiveness of economic policies. Unemployment does not occur for no reason; it is influenced by 

many events. Lithuanian youth were constantly faced with incapacity for work. 

The most important reasons for youth unemployment in Lithuania: 

• Not obtained or insufficient professional qualification acquired. 

• Qualifications gained mismatch of labor market needs. 

• Lack of practical experience. 

• Lack of job search skills of young people. 

• Young people's motivation, lack of social competencies. 

• Quality of jobs and high expectations of young people (Jaunimo užimtumo skatinimas, 

2021). 

A small proportion of employers want to hire young people who have no experience, which is 

one of the biggest problems which are facing almost every young person. 



178 

Nowadays the youth unemployment rate is increased due to the pandemic. Now almost one 

in three youth representatives is unemployed. After the first quarantine period, a large proportion 

of young people were affected. Most people lost their jobs because they worked in the sectors most 

affected by quarantine. Also, some self-employed young people did not resume their activities after 

the quarantine and became unemployed. Most of them worked in trade, service, and maintenance 

companies, which were most affected by the announced quarantine and emergency. Employers 

reviewed business prospects, optimized functions, and workforce size. As a result, some of the less 

skilled workers with less work experience had to be made redundant. 

 

Figure 1. Youth unemployment rate in Lithuania in 2016-2020 

Compiled by the author according to: Oficialiosios statistikos portalas. Unemployment by age 

group and sex. 

 

Based on the data presented in the table, it can be concluded that by 2020, the level of 

incapacity for work among men and women reached its highest number. During the year from 2019 

to 2020, the incapacity for work of men aged 15 to 24 increased by 7.4 per cent and that of women 

by 8 per cent. According to these data, it can be stated that the situation in Lithuania is deteriorating.  
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Figure 2. Youth unemployment rate in 2020 by quarters. 

Compiled by the author according to: Oficialiosios statistikos portalas. Užimtumas ir nedarbas. 

According to the second chart, it can be stated that in 2020, the incapacity for work among 

young people increased until the third quarter, and in the fourth quarter it decreased by 3.6 

thousand, but still the incapacity for work remained high. Members of Lithuanian society must hope 

that incapacity for work will continue to decrease. 

The current unemployment rate in Lithuania is unusually high. Many young people lost their 

jobs when the pandemic broke out, and some were forced to stop working for their own businesses. 

Comparing the current situation in Lithuania with last year, it can be seen that Lithuanian youth are 

not in the best position now (Užimtumas ir nedarbas, 2021). A large proportion of young people 

expect that things will improve after quarantine and they will have the opportunity to find a well-

paid job, but a significant number of young people believe that the situation may not change. 

In summary, the sudden onset of the pandemic affected the level of youth incapacity for work. 

Before the pandemic, youth unemployment was high, but things got worse during the pandemic. In 

2020, most young people lost their jobs precisely due to the emergency situation in Lithuania. So 

far, we can only guess what will happen in the future and how the unemployment rate can change. 

 

3. Why quarantine has affected youth unemployment 

Before the onset of the pandemic, a large proportion of young people worked in footwear and 

clothing stores, restaurants, and similar fields. Such work is most attractive to young people, as 

flexible schedules and even part-time work can be agreed. Salary in such jobs is not particularly high 

but is sufficient for most. For students and pupils, such work is the best and most comfortable, as it 

is possible to combine studies with work.  
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Most students study and work, which requires the ability to combine time and plan 

everything. Working with service staff makes it easier for students to get used to the pace of life. 

Most often, young people prefer to work evening shifts in order not to miss lectures. Constantly 

young people tried to agree with their leaders on the time they worked. 

 The first wave of the pandemic had a negligible impact on service personnel, but the further 

development of the pandemic had a significant impact on workers in this area. When the number 

of infected people started to increase significantly, the Lithuanian government decided to close all 

shops, entertainment arenas and restaurants. Everything was closed for quarantine except grocery 

stores, and fast-food restaurants could work, but all food was prepared for take-out. As a result of 

such changes, many young people were laid off because there were too many workers. 

Most office workers were forced to work remotely, and for some, such work was 

inappropriate, and they decided to leave the job. The quarantine affected the young people 

themselves, and most did not want to work and risk their health when the pandemic started, so 

they started leaving their jobs. Young people also left their jobs when they found out about a benefit 

paid to young, unemployed people. It seemed like a good offer to most that they could get money 

for nothing. All this affected the unemployment rate. 

Pandemic has damaged the psyche of young people and further life. A large proportion of 

young people are still unable to find work because many shops, restaurants and similar places are 

not yet open. Most do not lose hope and expect to return to normal life after the end of the 

pandemic. 

In summary, quarantine has affected youth unemployment rates, as many young people have 

been laid off following the tightening of quarantine. Most of the unemployed today can not find a 

stable and relevant job. It is now difficult to find a job because many business spheres can not carry 

out their duties. Some young people have started to be lazy and do not want to go back to work. 

 

Conclusions 

1. Most young people are looking for work to have their money and gain work 

experience. Current youth are trying to make money without putting much effort. Many young 

people want to become independent and hear praise from people close to them. In order to 

establish themselves in life, young people try to find a job and feel how hard it is to get money. 

2. There were constant problems with unemployment levels in Lithuania. A large part of 

the Lithuanian population faced this problem. With the onset of the pandemic, a significant 

proportion of the population lost their jobs, including many young people. The level of youth 
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incapacity for work in Lithuania has increased during quarantine, many young people have lost the 

opportunity to earn money. Comparing last year's unemployment rate with 2020, it can be seen 

that, in fact, a significant proportion of young people have lost their jobs. In the 4th quarter of 2020, 

the unemployment rate decreased slightly, which is why the Lithuanian population has hope that 

everything may change in the coming years. 

3. The pandemic had a major impact on youth incapacity, as a large number of shops, 

restaurants, and other public places where young people worked were closed due to the large 

number of people infected. Many young people were laid off because there were too many workers. 

Many left their own jobs to receive unemployment benefits, and some left their jobs without 

wanting to become infected. A significant number left the job themselves because they could not 

work under the conditions provided. A large proportion of young people expect that the end of 

quarantine will lead to improved unemployment and opportunities to find other, well-paid jobs. 
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THE PROBLEM OF YOUTH UNEMPLOYMENT DURING THE PANDEMIC IN LITHUANIA 

Summary 

In the article „The problem of youth unemployment during the pandemic in Lithuania”, is described Lithuanian 
youth unemployment problems during the pandemic period. At the beginning are presented the reasons why young 
people are looking for work. It is provided with information that during a pandemic, it is difficult for young people to 
find work. Secondly are presented graphs with the Lithuanian unemployment rate in the previous year and the current 
are shown and the youth incapacity levels are compared. In the end are discussed the reasons why young people lost 
their jobs during pandemic periods and cannot find a new job in the current year. 
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________________________________________________________________________________ 

Įvadas 

Konkurencingumas globalioje rinkoje susijęs su verslo gebėjimu greitai reaguoti į skubius 

rinkos pokyčius ir išlaikyti savo pozicijas joje. Konkurencinio pranašumo idėja prasideda nuo vertės 

kūrimo ir pasiskirstymo. Verslas pripažįstamas konkurencingai pranašus tada, kai jo įtaka lemia 

ekonomikos pasikeitimus rinkoje, kurioje verslas užima tam tikrą dalį. Šiandieninė ekonomika 

suteikia verslams ne tik grėsmių, rizikų, bet ir galimybių konkurencinį pranašumą įgyti skirtingais 

būdais. Tipiškiausi konkurencinio pranašumo šaltiniai yra technologijos, inovacijos, kaina ir kokybė. 

Mokslinės literatūros analizė parodė, kad verslų konkurencingumą labiau lemia jos nematerialus 

turtas, negu materialus. Nematerialus turtas – įvaizdis, reputacija, klientų lojalumas, kompetencija, 

patirtis ir įgūdžiai, kurie yra labai vertinami, unikalūs ir nepriekaištingi. Materialus turtas yra visiems 

aiškus, įprastas ir pasikartojantis visose versluose. Taigi verslas vertindamas ir puoselėdamas šį turtą 

tampa konkurencingas rinkoje. 

Straipsnio tikslas – išnagrinėti verslo konkurencinius pranašumus šiuolaikinėje globalioje 

rinkoje. 

Straipsnio uždaviniai: 

1. Išanalizuoti verslo konkurencingumo aktualumą. 

2. Atskleisti nematerialaus turto potencialą šiuolaikinėje rinkoje. 

3. Pateikti pagrindinius konkurencinio pranašumo šaltinius. 

Metodai: mokslinės teorinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė. 

 

Verslo konkurencingumo aktualumas 

Konkurencingumas, kaip terminas, yra kilęs iš lotynų kalbos žodžio „concurrentia“, lietuviškai 

– bėgimas šalia. Moksliniuose straipsniuose konkurencingumo koncepcija įvardinta kaip viena 

sudėtingiausių ir problematiškiausiai apibendrinamų tyrimo sričių dėl pačios sampratos 

kompleksiškumo, konkurencingumo proceso sudėtingumo bei veiksnių, darančių įtaką, gausos. 

Mokslininkų darbuose dažnai persipina konkurencijos, konkurencingumo ir konkurencinio 

pranašumo sampratos, o pati konkurencingumo sąvoka aiškinama labai skirtingai. Mikroekonominiu 
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lygmeniu – tai gali būti suprantama kaip lenktyniavimas arba varžymasis, nes toks supratimas yra 

dažniausiai paplitęs visuomenje. Davulis konkurenciją apibrėžia kaip „varžybas tarp vartotojų, 

norinčių įsigyti prekę arba paslaugą, taip pat gamintojų, siekiančių parduoti šią prekę arba paslaugą“ 

(2009, p. 73). Iš šio apibrėžimo galima teigti, kad būtent konkurencija yra tas veiksnys, kuris nustato 

rinkos kainas, nes norint būti pirmam tarp kitų konkurentų, turi turėti pranašumą – produkto ar 

paslaugos kainos ir kokybės santykį, galimybė greitai pristatyti produktą, o jei reikia greitai atlikti 

paslaugą, sugebėjimą išsiaiškinti kliento norus ir jį pritraukti į savo pusę. Laisvos ekonomikos 

priešininkai teigia, kad konkurencija yra „plėšrūniško“ pobūdžio, kita vertus, ją riboja vartotojai – jie 

renkasi vienokią ar kitokią jiems geriausią produkciją pagal savo pasirinktus kriterijus: patogumą, 

kokybiškumą, kainą, saugumą. Todėl iš esmės šį varžymąsi visada laimi viena pusė – klientai, kurie 

skatina visapusį prekių ir paslaugų gerinimą, kainodaros peržiūrėjimą, inovacijų prijungimą. 

(Lietuvos laisvos rinkos institutas [LLRI] ,2000) Anot Valodkienės ir Snieškos, veiksnių, nusakančių 

konkurencingumą, pasirinkimas yra labai platus, ir mokslininkai konkurencingumo veiksnius 

apibūdina skirtingai, bei pateikdami savo pastebėjimus. Daugumos mokslinėje literatūroje yra 

akcentuojami ir išskiriami vidiniai ir išoriniai arba bendrieji aplinkos veiksniai, turintys įtakos 

ekonominio subjekto konkurencingumui. Šie veiksniai apima organizacijos organizacinius s ir vidiniu, 

valdymo ir išteklių veiksnius bei išorinės aplinkos veiksnius (Valadokienė ir Snieška, 2012). 

 Liučvaitienė ir Peleckis, rašo, jog formuojasi naujas požiūris, kurio esmė – ne pati 

konkurencinė kova, bet rinkos dalyvių gebėjimas sėkmingai dalyvauti toje kovoje, t.y 

konkurencingumas ( Liučvaitienė ir Peleckis, 2011). Atsižvelgdami į autorių nuomones galime daryti 

prielaidą, kad metams bėgant konkurencinis varžymasis tarp verslų tampa mažiau kaip kova, o 

daugiau kaip savęs atskleidimas ir potencialo išreiškimas klientams. Taip pat XXI amžiui būdinga 

verslo socialinės atsakomybės populiarėjimas, į kurį atsižvelgia būsimi klientai bei darbdaviai, todėl 

socialinę atsakomybe turėtume įtraukti į konkurencingumo „varžybas“, taip formuodami lojalius 

klientus, bei verslo vadovu pasitikinčius darbuotojus. 

 

Nematerialaus turto potencialas šiuolaikinėje rinkoje 

Šiuolaikinei visuomenei besikeičiant ir didėjant visuomenės poreikiams, vis dažniau yra 

kalbama apie darnų vystymąsi, konkurencingumą, įmonių reputaciją suinteresuotųjų šalių atžvilgiu, 

iškyla socialinės atsakomybės įmonėse temos svarba. Didėjanti visuomenės poreikių kaita tampa ne 

tik valstybės rūpesčiu, bet ir privataus sektoriaus interesu. Ekonomiškai stipriose šalyse socialinės 

atsakomybės iniciatyvos tampa įmonių verslo strategijos dalimi, kuri tampa kaip konkurencingumo 

vienu iš pagrindiniu bruožu. 
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Verslo aplinkoje, kuri nuolat besikeičia ir su bėgant metams tampa vis sudėtingesnė ir 

sunkesnė, keičiasi ir organizacijų konkurencingumo įsigijimo ir išlaikymo būdai, moksliniuose 

straipsniuose vertinami nevienareikšmiškai. Atsižvelgiant į seniau minėtus mokslininkų 

pastebėjimus, galime teigti, kad nėra universalių organizacijos konkurencingumo įgijimo ir 

puoselėjimo būdų. Norint išsiaiškinti kiek svarbu dabartinėje visuomenėje yra organizacijai 

investuoti į nematerialųjį turtą, iškeliami sprendimai, kurie gali padėti būti tarp konkurentų pirmoje 

vietoje: 

1. pasiūlyti vartotojo vertinamą išskirtinį ir unikalų produktą ar paslaugą; 

2. ištobulinti sugebėjimą itin jautriai reaguoti į rinką ir prisiderinti prie jos;  

3. pirmiems rasti būdą prieiti prie pagrindinių unikalių ir išskirtinių išteklių (tol, kol kiti jų 

neranda) 

4. anksčiau pasiekti aukščiausią rezultatyvumo lygį (Marčinskas ir Diskienė, 2001).  

Taigi galime teigti, kad organizacijos konkurencingumas gali būti įgytas dėl skirtingų veiksnių 

įtakos. Dažniausiai tai skirstoma į dvi dideles grupes: išorės ir vidaus. Išorės aplinkos veiksniai 

suformuoja galimybes ir ribojimus, su kuriais susiduria verslai konkurencinėje aplinkoje. Vidaus 

aplinkos veiksnius, tai yra įmonės veiklos aplinkos turinį, lemia išorės aplinka. Jei verslas dėl naujų 

išorės sąlygų, darančių kai įtaką (pavyzdžiui sustiprėjusi konkurencija, daugiau reikalaujantys klientai 

ir darbuotojai, infliacija, reikalingų išteklų kainų augimas ir t.t.) nesugeba kontroliuoti ir 

reorganizuoti savo valdymo sistemas jos gyvybingumui gresia didelis pavojus. 1 paveikslas atspindi 

vidines ir išorines stipriausias konkurencijos veiksnius.  

Kadangi įmonės/verslo vertės didžiąją dalį sudaro nematerialus turtas, dėl jo specifikos verslo 

vertės tikslus nustatymas yra gana sudėtingas procesas (žr. 1 pav.). Mortensen įmonės/verslo vertę 

lygina su ledkalniu, kurio didžioji dalis yra nematoma (cituojama pagal Savickaitė, 2011). Kaip teigia 

autorius, materialus turtas sudaro „matomąją“ ledkalnio dalį – maždaug trečdalį – verslo vertės. Šios 

verslo dalies vertę nustatyti gana nesudėtinga, nes materialaus turto vertinimo metodai yra 

standartiniai, lengvai taikomi ir pripažinti. Likusioji „nematomoji“ ledkalnio dalis yra sudaryta iš 

esmės iš nematerialaus (plačiąja prasme) įmonės turto: vidinės ir išorinės kompetencijų. 
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1 pav. L. Mortensen įmonės/verslo vertės vaizdinis modelis  

Šaltinis: Savickaitė Ž. (2011) Įmonės nematerialaus turto įtakos verslo vertei nustatymas. p. 28. 

Turto įtaka bendrai verslo vertei didžiulė: akivaizdu, jog nematerialus turtas, sudarantis 

didžiąją dalį verslo vertės, daro jai didžiausią poveikį. Žinoma atsižvelgiant į šiuolaikinius verslus ir 

socialinę atsakomybės vystymą įmonėse galėtume papildyti ledkalnio viršūnę prirašydami socialinę 

atsakomybę, kuri išoriniam konkurencingumui padeda reklamuoti savo vidinius interesus 

visuomenei. Jeigu įmonė turi daug nematerialaus turto ir (arba) tas turtas turi didelę vertę, tuomet 

ir pačios įmonės vertė bus didelė ir atvirkščiai. Tai itin gerai atspindi šiuolaikinės ekonomikos 

vystymosi tendencijos, kuomet aukštųjų technologijų įmonės, beveik neturinčios materialaus turto, 

turi labai aukštą vertę. Tačiau reikia pastebėti, kad įmonės, turinčios daug nematerialaus turto, 

pasižymi didesne rizika, kadangi egzistuoja didesnis netikrumas dėl tokio turto.  

Siekdami konkurencinio pranašumo šiuolaikinėje rinkoje bei formuodami konkuravimo 

strategijas, verslai stengiasi surasti ir pritaikyti būdus, kurie padėtų sėkmingai konkuruoti bei 

efektyvinti savo veiklą. Taigi galime teigti, kad organizacijos konkurencingumas gali būti įgytas dėl 

skirtingų veiksnių įtakos. Nematerialus turtas yra didžiulis potencialas, leidžiantis užtikrinti unikalius 

konkurencingumo šaltinius.  

 

Konkurencinio pranašumo šaltiniai 

Remiantis ekonomikos teoriniais aspektais, galima teigti, kad verslo konkurencingumas 

rinkoje priklauso nuo dviejų pagrindinių veiksnių: išorinės aplinkos (bendruoju požiūriu) struktūros 

ir charakteristikų, bei verslo veiksmų, kuriais siekiama prisitaikyti prie aplinkos ypatumų. 

Konkurencinio pranašumo šaltinis - organizacijos prisitapatinimas prie esamos rinkos struktūros, 

kuri bendruoju požiūriu yra apibrėžiama penkiomis konkurenciją struktūroje formuojančiomis 
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jėgomis, tai yra: naujų konkurentų grėsmė, klientų derėjimosi galia, pakaitalų grėsmė, tiekėjų 

derėjimosi galia, o visi šios keturios jėgos taip pat atspindi paskutinę jėgą, esančių konkurentų 

grėsmę. (Časas, 2000) 

1 lentelė. Konkurencinio pranašumo šaltiniai  

Šaltinis Stipriosios pusės Autorius 

Žmogiškieji ištekliai 
- Sunku imituoti ir perimti; 

- įgalina įmonę vystyti savo pajėgumą; 
- unikalūs darbuotojų sugebėjimai. 

O. Gottshalg, M.Zollo, 
B. Rundh 

Inovacijos 
- Suteikia ir palaiko ilgalaikį konkurencinį 

pranašumą; 
- pagerina darbo kokybę, greitį, ekonomiškumą. 

C. Shepherd, P.K. 
Ahamed, C. Soosay ir 

P. Hyland  

Žinios ir informacija 

- Darbuotojų mokymai sustiprina kliento 
pasitikėjimą verslu; 

- lojalesni darbuotojai; 
- skatina tolimesnius pokyčius vidinėje ir 

išorinėje aplinkoje. 

C. Soosay ir P. Hyland, 
N. Fabbe-Costes 

Strateginiai tikslai ir 
uždaviniai 

- Leidžia lengviau pasiekti verslo efektyvumo 
tikslus. 

C. Soosay ir P. Hyland 

Produkto kaina ir/ar 
išskirtinumas 

- Kaina ir išskirtinumas pritraukia klientų ir 
atnešą pelną. 

M.E. Porter.  

Laiko kontroliavimas 

- Leidžia greičiau reaguoti į vartotojų poreikius; 
- leidžia priimti greitesnius sprendimus negu 

konkurentai; 
- sumažina išlaidas ir suteikia daugiau 

lankstumo; 
- greitas atsakas klientams. 

M. Christoper, H. 
Peck, B. Kayis, S. Kara 

Šaltinis Stipriosios pusės Autorius 

Lankstumas 
- Sugebėjimas prisitaikyti prie klientų poreikių B. Kayis, S. Kara 

Paslaugų teikimo 
kokybė 

- Suteikia konkurencinį pranašumą ir lojalumą 
klientų 

P. Varca 

Priklausymas tinklui 
- Būdinga mažiems ir vidutiniams verslams, taip 

tampa lankstesnės. 
Hall ir Braithwaite 

Tarptautinės 
strateginės sąjungos 

ar koalicijos 

- Galimybė įgyti:  
 „plataus masto ekonomiją“; 

 „priėjimą“ (prie paskirstymo kanalų, kapitalo, 
vietos pažinimo ir t.t.); 
 „rizikos sumažėjimą“. 

- galimybė paveikti konkurenciją. 

T. Mazzarol 

Geri santykiai su 
klientu ir tiekėju 

- Leidžia išlaikyti ir padidinti pardavimus tarp 
pelningiausių klientų; 

- ilgalaikio bendradarbiavimo tikimybė ir 
pastovių pajamų įnešimas, išlaidų mažinimas. 

M. Morris, C. Carter, 
R. Chumpitaz, N. 

Paparoidamis 

Organizacijos 
mokymas 

- Sunku nukopijuoti konkurentams;  
- žinios pasireiškia profesionalume. 

T. Mazzarol, J. Sallis, 
N. Olsen 

Organizacijos kultūra - Lankstumo ir novatoriškumo skatinimas. T. Mazzarol 
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Šaltinis Stipriosios pusės Autorius 

Vietos naudingumas - Produktas ir paslauga būna vietoj ir laiku.  

Prekės ženklo 
įvaizdis 

- Gali lemti galingą ir išskirtinį konkurencinį 
pranašumą; 

- lojalus klientai prekės ženklui. 

S.K. Rainisto 

Socialinis 
atsakingumas 

- Leidžia lengviau būti pastebimiems klientams 
bei tiekėjams; 

- daromi geri darbai, puiki reklama ateičiai; 
- darbuotojų pasitikėjimas ir lojalumas 

 

Sudaryta autoriaus pagal: Beniušienė I., Svirskienė G. (2008) Konkurencingumas: teorinis 

aspektas. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, p. 32-40 

Apibendrinant galima teigti, kad verslo konkurencingumą dažniau lems jos nematerialus 

turtas, o ne materialus. Nematerialus turtas, toks kaip klientų lojalumas, prekės ženklo įvaizdis, 

suteikiamos žinios, organizacijos kultūra, klientų lojalumas, įgūdžiai ir patirtis yra labai vertinami 

visuomenėje jie dažniausiai būna kiekvienas savaip unikalus ir nepakartojamas. Materialusis turtas 

yra visiems suprantamas, įprastas ir dažniausiai besikartojantis. Todėl jei verslas siekia 

konkurencinio pranašumo prieš kitus rinkos dalyvius, tai yra dažniausiai prieš konkurentus, tikėtina, 

kad vertindamas ir saugodamas nematerialųjį turtą jis taps konkurencingas arba net pirmaujantis 

rinkoje (Bužinskaitė, 2017). 

 

Išvados 

1. Atlikus mokslinių straipsnių ir literatūros analizę galima daryti išvadas, kad mokslininkų 

ir teoretikų bendruomenėje nėra bendro požiūrio į konkurencingumą. Taip yra dėl to, kad 

konkurencingumas - itin sudėtinga kategorija, o ne situacija ar būsena, išmatuojama ar 

apskaičiuojama tam tikrais parametrais. Konkurencinis varžymasis tarp verslų tampa mažiau kaip 

kova, o daugiau kaip savęs atskleidimas ir potencialo išreiškimas klientams. Taip pat XXI amžiui 

būdinga verslo socialinės atsakomybės populiarėjimas, į kurį atsižvelgia būsimi klientai bei 

darbdaviai, todėl socialinę atsakomybę turėtume įtraukti į konkurencingumo „varžybas“, taip 

formuodami lojalius klientus, bei verslo vadovu pasitikinčius darbuotojus. 

2. Siekdami konkurencinio pranašumo šiuolaikinėje rinkoje bei formuodami 

konkuravimo strategiją, verslai stengiasi surasti ir pritaikyti būdus, kurie padėtų sėkmingai 

konkuruoti bei efektyvinti savo veiklą. Taigi galime teigti, kad organizacijos konkurencingumas gali 

būti įgytas dėl skirtingų veiksnių įtakos. Dažniausiai tai skirstoma į dvi dideles grupes: išorės ir vidaus 

kompetencijos. Kad šios kompetencijos atsiskleistų šiuolaikinėje rinkoje, puikus būdas yra 

pasinaudoti savo nematerialiu turtu, kurį geriausiai atspindi socialinė atsakomybė. Visuomenėje yra 

pastebima verslo socialinė atsakomybė, o teigiama nuomonė pakelia konkurencinį verslo 
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pranašumą. Atsižvelgdami į tai galime teigti, kad nematerialus turtas šiuolaikinėje visuomenėje yra 

dominuojantis ir diktuojantis savas sąlygas. 

3. Nagrinėjant mokslinius straipsnius dauguma autorių dažniausiai pamini gana įvairius 

konkurencinio pranašumo šaltinius ir nors įvardina juos skirtingomis sąvokomis, bet esmė 

dažniausiai ta pati. Pagrindiniai konkurencinio pranašumo šaltiniai yra: žmogiškieji ištekliai, 

inovacijos, žinios ir informacija, strateginiai tikslai ir uždaviniai, produkto kaina ir/ar išskirtinumas, 

laiko kontroliavimas, lankstumas, paslaugų teikimo kokybė, priklausymas tinklui, tarptautinės 

strateginės sąjungos ar koalicijos, geri santykiai su klientu ir tiekėju, organizacijos mokymas, 

organizacijos kultūra, vietos naudingumas, prekės ženklo įvaizdis, socialinis atsakingumas.  
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COMPETITIVE ADVANTAGES OF BUSINESS 

Summary 

Competitiveness in the global marketplace is related to the ability of A business is recognized as having a 
competitive advantage when its influence results in changes in the economy in a market in which the business has a 
share a business to respond quickly to rapid market changes and maintain its position in it. The idea of competitive 
advantage starts with value creation and distribution. Today’s economy provides businesses with not only threats, risks, 
but also opportunities to gain a competitive advantage in a variety of ways. The most typical sources of competitive 
advantage are technology, innovation, price and quality. An analysis of the scientific literature has shown that the 
competitiveness of a business is determined more by its intangible assets than by tangible ones. Intangible assets - 
image, reputation, customer loyalty, competence, experience and skills, which are highly valued, unique and 
impeccable. Tangible assets are clear to everyone, commonplace and recurring in all businesses. Thus, by valuing and 
nurturing these assets, the business becomes competitive in the market 
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Introduction 

The world is evolving faster than many people can keep up. Every single day some new 

inventions, some never seen ideas come to a daylight and it is very important to keep up and be 

open to those ideas if we want to keep evolving and improving our daily lives. Generating new ideas 

and implementing them into our daily lifestyle is an opportunity for individuals to better their lives. 

Businesses are not an exception. If business owners want to keep up and running they must 

understand the importance of innovation and implement it to the business as frequently as possible. 

The aim of the article – to reveal the purpose of innovation in business. 

Objectives of the article: 

1. Describe the concept of innovation. 

2. To analyze innovation in business.  

3. To review innovation in Lithuania  

Methodology: analysis of scientific literature sources, analysis of information sources. 

 

Concept of innovation 

Innovation is a process when something, for example a product or a service is replaced by a 

new or an improved one by generating new creative ideas or implementing newer more advanced 

technologies. The concept of it is very familiar in the business world because it is one of the main 

factors, which determines the economics of the world and ensures economic growth and 

development. Many people fear innovation because they don’t believe in changes, they do not want 

to leave their comfort zone because they feel safe in their daily environment. Often quoted in the 

press is S. Jobs phrase „Innovation is the ability to see change as an opportunity – not a threat”  

Throughout the years many people had described innovation in their own understanding. A 

Chief Editor, Founder & CEO at Improvides Innovation consulting Nick Skillicorn (2016) gathered a 

total of 15 people who are very familiar with the concept of innovations and asked them to express 

their opinion towards the topic of it. Most of them agree with the entrepreneur Steve Jobs, they 

believe that innovation is the key to success, and it should not be feared. „Innovation is the 
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fundamental way the company brings constant value to their customers business or life and 

consequently their shareholders and stakeholders.” (Hobcraft, 2013). There are also many great 

people who disagree with him. One of those people is Stefan Lindegaard, he believes that everyone 

should tone down their use of the word and term and businesses talk too much about it, they should 

get back to basics.  

Innovation is the most effective tool for opening new niches in the global market and ensuring 

global competitiveness. When a new market niche is opened, the innovator remains in the niche in 

the position of a natural monopolist for some time while getting the maximum possible revenue 

from this niche. Therefore, companies operating and competing in the global market survive and do 

not go bankrupt only by constantly innovating. Thus, innovation is the most efficient means of 

generating revenue from the market and consumption. Innovation always brings revenue. 

According to an American psychotherapist Shapiro one of the most common mistakes that 

enterprises make is ask others for ideas. He believes that it only brings unnecessary attention and 

noise which then causes a lot of confusion because every single member of the organization has 

their own different opinion and ideas towards what they would like to change or improve. 

Frequently most of these ideas won’t be functional in producing positive results because the 

organization will only get overwhelmed by the amount of circulating ideas. 

 

 

Figure 3. Characteristics of innovation 

Source: Dwyer J. (2015). What is innovation: why almost everyone defines it wrong. 
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„Innovation is the process of creating value by applying novel solutions to meaningful 

problems.” (Dwyer, 2015). The presented picture shows the structure of innovation. According to 

the entrepreneur if the notion of novelty is not incorporated deep within the innovation it is more 

likely to be improvement. If the innovation does not solve any significant problems it is an art. 

Finally, if the innovation does not create value it is only an idea. 

To summarize the concept of innovation is very simple. It is basically a process of creating 

value for users, which is done by replacing or improving a product or a service with a new invention 

or an idea. Innovation is the best tool to find new niches that expand the market even more, offering 

customers a wider range of attractions.  

 

Analysis of innovation in business 

Many organizations who are their industry leaders, have a main common factor in their 

business model, that is implementing innovations as frequently as possible. For example, let’s take 

a multinational technology company „Amazon”. Its founder Jeff Bezos started this company as an 

online marketplace for books, then expanded it to sell many household items: electronics, food 

supplies, furniture, etc. In the late 2000s and early 2010s Amazon started offering television, movies, 

audiobooks subscriptions. „What’s dangerous is not to evolve” (Bezos 2012). Driven by this quote, 

the founder of Amazon never stopped improving and generating new ideas to expand his business. 

Now they are starting to open Amazon grocery stores. Such physical stores stand out from their 

competitors because there are no cashiers at them, customers take the products they came for and 

just leave. After they step out of the store, their Amazon account is charged. It is easily 

understandable that Amazon maintained its dominance and competitive edge over the decades 

because innovation is a big part of Amazon’s business strategy.  

Innovation is a very important part of a successful business, it helps companies grow and 

expand. Simply rethinking the product or service that is provided to the clientele can improve results 

and lead to a rapid expansion, especially if the product or service goes viral. Another big reason why 

companies should include innovation into their business models is because it keeps organizations 

relevant. The planet is evolving every day and if companies want to remain known and profitable 

they must learn how to adapt to changes. A big learning curve for every business in the world was 

the start of a global pandemic. Many companies who offered their services in restaurant, 

construction, real estate industries went bankrupt because they were unable to adapt to the tragic 

situation, their income decreased so they were forced to fire their staff which resulted in closing 

down the companies. Innovation also helps companies differentiate themselves from their 
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competitors. ”At the core, innovation is about doing something differently from everyone else 

operating in your space.“ (Purcell, 2019). In today’s oversaturated market it is vital to stand out from 

others if you want to succeed. An effective way to do that is by understanding what is most 

important to the customers and providing them better services and products. Now we are living in 

a century, where time equals money so consumers often want to receive their products as quickly 

as possible and they demand the highest available quality, so if an organization can provide and 

meet the customer’s needs, it will succeed.  

To conclude, innovation is a very important part of business, it helps companies grow and 

expand. A business that introduces new or improved innovations regularly will always have a 

competitive edge over their competitors.  

 

Innovation review in Lithuania 

„Lithuania is a global creator of world-class innovations: from the world's most powerful laser 

to extremely durable glass, used for 4,5 billion smartphones around the world. Research units of 

the most innovative international companies are being established in Lithuania, operating costs 

remain relatively low, and the government strongly supports companies engaged in research and 

experimental activities.” (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, 2021).  

 

Figure 4 Performance of Moderate EU Innovators 

Source: Hollanders, H. (2020). European Innovation Score board 2020. 

Among all the EU countries, Lithuania is classified as a moderate innovator. According to 

Hollanders, Lithuania is one of the countries that saw an increased innovation performance since 

2012, it improved very strongly by 27,8 %, with performance improvements in all years expect 2017. 

During the 2012 to 2019 period, Lithuania observed the highest rate of performance – 54.5 %. Even 

though Lithuania is a moderate innovator, it has created innovations that are used worldwide. One 

of them is the strongest laser in the world. „In May of 2019 the strongest laser that was created by 
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two Lithuanian companies „Ekspla“ and „Light Conversion“ started operating in laser research 

center located in Hungary.” (Degutis, 2019). 

From 2019 Lithuania had very big innovations, during the last few years many grocery stores 

started changing checkout lines to new self - checkout lines, which made paying less time-

consuming. New self-service car washes were introduced to the citizens of Lithuania, it made car 

washing more efficient and cheaper than regular automated car washes. Unfortunately, car wash 

businesses lost a big part of their clientele. To encourage buying new electric cars the government 

started building car charging stations, made parking free for those who own such vehicles. By 

establishing this innovation the government is hoping to reduce pollution and contribute to making 

the world a healthier place to live in. Another great innovation in Lithuania is a mobile speed radar. 

It changed people’s lives for the better, drivers stopped speeding and large numbers of car accidents 

decreased.  

Like the rest of the world, Lithuania had to adapt to the global pandemic. When the covid-19 

virus hit Lithuania in early March of 2020 the government suggested business owners start planning 

their operating tasks through telecommunications to avoid any possible human contact which could 

cause the virus to spread. „During this time, we recommend to organize meetings and conferences 

using video and audio connections, to minimize the risk of the virus spread” (Veryga, 2020) The 

pandemic was a difficult challenge to overcome for many businesses, especially small business 

owners. Those who saw covid-19 as a threat closed their business but some owners saw it as an 

opportunity and expanded. The more innovative business owners opened up their online stores, 

which helped to reach more customers, now they were not only available to the clients who 

physically come to the shop. Many restaurants introduced an option for customers to get their food 

delivered to their homes, which increased the demand and made restaurant workers busier than 

ever. Sports and fitness clubs were all closed as well, many personal trainers were left without an 

occupation. Some trainers started doing gym classes online, which was a great marketing strategy 

and for some it resulted in hundreds of people tuning in to exercise together. According to analytics 

Lithuania’s business owners who used covid-19 virus as an opportunity and expanded, saw a growth 

in their company’s balance sheets and overall business activities.  

In conclusion Lithuania is a moderate innovation creator with some world – class innovations. 

Since 2012, it improved by 27,8 %, during the 2012 to 2019 period, Lithuania observed the highest 

rate of performance – 54.5 %. Innovation is a key tool to many Lithuania’s business owners, they 

implement new ideas to expand their business every day. 
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Conclusion 

1. Innovation is essentially a method of adding value to customer by replacing or 

enhancing an existing product or service with a new idea or invention. Implementing innovations is 

the best method for finding new niches that widen the market and provide consumers with a 

broader variety of products and services.  

2. Innovation is a very important part of a successful business, it helps companies grow 

and expand, keeps organizations relevant and differentiates companies from their competitors. 

3. Lithuania is a moderate innovation creator with quite a few innovations. Recently its 

innovation performance chart has been growing rapidly fast introducing Lithuanians with new 

inventions and ideas that make their life easier and opens new opportunities to expand the 

economics of the country.  
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THE IMPORTANCE OF INNOVATION IN BUSINESS 

Summary 

Innovation is one of the primary variables, which decides the financial matters of the world and guarantees 
monetary development and advancement, it is the best tool for opening new specialties in the worldwide market. 
Innovation is a vital piece of an effective business, it assists organizations in developing and grow, keeps associations 
pertinent and separates them from their rivals. Lithuania is a worldwide maker of world - class improvements, its 
organizations strategies include executing innovations to stay relevant, competitive and modern. 
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Įvadas 

COVID-19 pandemija netikėtai užklupo pasaulį. Ši krizė pasibaigs, tačiau jos pasekmės liks. 

Panašiai kaip Didžiojo nuosmukio metu (2009 m), kai finansų pramonė patyrė didžiulę reformą, 

atsirado ir „fintech“ gimimas. „Fintech“ – tai  tai elektroninės finansinės technologijos, 

modifikuojančios ir paprastinančios finansinius procesus. Šiuo metu jaučiamas poveikis finansų 

rinkoms, vartotojams ir verslui visame pasaulyje. Kita vertus, ši pandemija sukėlė didžiausią 

skaitmeninio virsmo katalizatorių, kai norint išgyventi, verslo skaitmeninimas perėjo nuo gero 

turimo dalyko iki būtino turėti. Dėl to, kad trūksta skaitmeninio elemento savo darbe, jų produktas 

tampa neparduodamas, nes labai pasikeitė tai, kaip vartotojai keliauja, dirba, apsiperka ir bendrauja.  

Straipsnio tikslas – apžvelgti, kaip pandemija paveikė įvairias „fintech” erdvės zonas.  

Straipsnio uždaviniai:  

1. Apibūdinti pandemijos poveikį skolinimui ir ekonominio nuosmukio įmonių veikloje 

tikimybei.  

2. Nusakyti, kaip pandemija sukelia kibernetinio saugumo grėsmes ir kuo naudinga bus 

„Blockchain” technologija.  

 

Pandemijos įtaka skolinimui ir nuosmukio tikimybė 

Ekonominio nuosmukio tikimybė. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija 

(EBPO) bei Tarptautinių valiutos fondų (TVF), taip pat tokie bankai kaip JP Morgan sumažino savo 

pasaulinio augimo įverčius.  

Bendrovės, užsiimančios POS (Point Of Sales) aparatais (kitaip kompiuteriniais kasos 

terminalais, kurie naudojami vietose, kuriose vyksta atsiskaitymo operacijos), patyrė neigiamą 

poveikį, nes mažmeninės prekybos parduotuvės greitai uždarė duris, kad būtų išvengta tolesnio 

viruso plitimo. Be to, dėl kelionių apribojimų skaitmeninių mokėjimų sektoriuje sumažėjo operacijų 

skaičius, padidėjo atšaukimų ir grąžinamųjų išmokų skaičius visame pasaulyje.  
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Tačiau ne viskas fintech erdvėje yra pražūtis. Dėl aukšto e. prekybos svetainių naudojimo lygio 

taip pat šiek tiek padidėjo skaitmeninių operacijų skaičius, nes įvairių jurisdikcijų gyventojai neturi 

kito pasirinkimo, kaip tik apsipirkti internetu.  

Skolinimas. Tradiciškai fiziniai asmenys ima paskolas dideliems pirkimams, tačiau dabar 

dauguma fizinių mažmeninės prekybos parduotuvių, kurios skatina tam tikrą išlaidavimą yra 

uždarytos, žmonės mažiau išleidžia nebūtiniausiems dalykams, todėl trūksta „poreikio“ skolintis 

pinigų prabangiems dalykams įsigyti. Be to, daugelis susiduria su daliniu ar visišku darbo užmoesčio 

sumažėjimu, dėl kurio skolininkai, kurie susidūrė su finansiniais sunkumais negrąžina skolininkams 

pinigų.  

Skolintojai Italijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Indijoje pasiūlė grąžinimo atostogas. Tai nustato 

apie mažėjantį visame pasaulyje paskolų skaičių, kadangi žmonės ilgą laiką negalėtų grąžinti paskolų.  

Kita vertus, paskolos bus būtinos mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios šiuo metu kenčia dėl 

to, kad klientai perka mažiau. Įvairios vyriausybės padeda šioms įmonėms pereiti prie į technologijas 

orientuoto verslo, kad lėšos būtų mažų įmonių rankose greičiau nei komercinių bankų.  

Visame pasaulyje padidėjo internetiniai apsipirkimai, dėl to daugelis įmonių stengiasi savo 

verslą įkurti ir internetinėje erdvėje. Deja, bet pati finansinių įmonių veikla gana suprastėjo, kadangi 

žmonės dėl pandemijos padarinių jų darbingumui vis mažiau pradėjo imti paskolų.  

 

Pavojus kibernetiniui saugumui bei „Blockchain” pagalba 

Kibernetinio saugumo grėsmės. Kompanijų, stiprinančių savo „buvimą internete“, nauda šiuo 

metu tampa vis svarbesnė tam tikromis problemomis. „Cybersecurity Ventures“ tyrimas 

prognozuoja, kad kibernetiniai nusikaltimai pasauliui kasmet iki 2021 m. kainuos daugiau nei 6 

trilijonus JAV dolerių. Pagrindinis pastebėjimas, kad internetas paveikė organizuoto 

nusikalstamumo pasaulį ir nusikalstamą rinką. Kibernetiniai nusikaltimai imituoja gatvės nusikaltimų 

mąstyseną, ir manoma, kad jų daugėja, kai visuomenė išgyvena pokyčius ir iššūkius. Finansų įstaigos 

šiuo klausimu susiduria su labai rimtu iššūkiu - atsiradus koronavirusui, sistemos poreikis, kuris ne 

tik apsaugo, bet ir užkerta kelią tokiems išpuoliams, tapo daug ryškesnis.  

„Finastra“, pagrindinis „fintech“ technologinių sprendimų tiekėjas pasauliniams bankams, 

paskelbė, kad 2020 m. kovo 20 d. Aptiko saugumo pažeidimą, dėl kurio bendrovė uždarė pagrindinę 

sistemą dėl nežinomos įsilaužėlių grupės, bandančios į tinklą įtraukti kenkėjiškas programas per 

išpirkos išpuolių programą. Tokie išpuoliai pasitaiko ne tik pradedančiose „fintech“ įmonėse, bet ir 

paveikė Europos centrinį banką, kuris turėjo uždaryti „Integrated Reporting Dictionary“ svetainę po 
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to, kai įprastinė priežiūra atskleidė kibernetinę ataką pažeidusi jos naujienlaiškių abonentų 

duomenis.  

Svarbiausia, kad išpuolių pobūdis finansinių paslaugų erdvėje toliau didės tiek sudėtingumo, 

tiek skaičiaus atžvilgiu, o korona viruso atsiradimas bus tik katalizatorius.  

„Blockchain” (tai technologija, kuri leidžia pirkėjams ir pardavėjams kontaktuoti tiesiogiai, be 

jokių trečiųjų šalių taip pat ji panaudojama skaitmeniniai valiutai kurti). Laipsniškas žlugimas arba 

bent jau seisminis poslinkis, kurį patirs tradicinė finansų sistema, atveria kelią žemesnio lygio 

sistemų populiarumui. Žemesnio lygio sistemos supranta sistemas (P2P), kurios veikia su nedideliu 

įsikišimu, be aukšto lygio struktūrų, kurios yra linkusios centralizuoti.  

P2P (peer to peer - „tarpusavio mokėjimai”) mokėjimo sistemos (reiškia lėšų pervedimo iš 

vieno asmens į kitą metodą, tiesiogiai nedalyvaujant trečiosioms šalims) jau klesti tuose regionuose, 

kur centralizuotų finansų įstaigų nėra arba jos yra sunkiai prieinamos, o įvykus dar vienam 

finansiniam žlugimui, tikėtina, kad tokios P2P mokėjimo sistemos populiarės ir regionuose, kurie 

laikomi išvystytais.  

Tokioms mokėjimo ir skolinimo sistemoms bus naudinga naudoti „blockchain“ technologiją, 

ypač todėl, kad centralizuotos finansų įstaigos iki šiol buvo kertinis šių sistemų pasitikėjimo akmuo, 

kuriam savaime naudingas „nepasitikėjimas“. Decentralizuotų, paskirstytų sistemų atsparumas taip 

pat yra pagrindinis veiksnys kovoje su kibernetiniais nusikaltėliais, ypač todėl, kad duomenys yra 

laikomi „nauja nafta“ ir dažnai yra piktavališkų išpuolių taikinys. Be to, tolesnė „Domain Name 

System“ decentralizacija trukdytų kibernetiniams nusikaltėliams vykdyti įvairias atakas.  

Pandemija iššaukė finansinėms įstaigoms padidėjusį kibernetinių nusikaltimų skaičių ir šie 

nusikaltimai sudėtingės ir jų bus vis daugiau. Išaugus interneto pirkimams, įmonės privalo apsaugoti 

pirkėjus nuo kibernetinių išpuolių, dėl to skiriamas didelis dėmėsys internetiniam saugumui. 

„Blokchain” technologija yra vienas iš dalykų, kuris sumažintų kibernetinių nusikaltėlių atakų skaičių. 

Tai viena naujausių priemonių, kuri padės užkirst kelią.  

 

Išvados 

Koronaviruso pandemija palies bet kokio dydžio įmones. Nors suprantama, kad dauguma 

įmonių tęsia veiklą internete, kad išliktų aktualios, svarbu, kad įdiegtos sistemos leistų nuotolinę 

prieigą ir užtikrintų, kad VPN ir kitos nuotolinės prieigos sistemos būtų visiškai pataisytos.  

Yra keli pagrindiniai kibernetinio saugumo pagrindai į kuriuos reikia atsižvelgti, tai daugelio 

veiksnių autentifikavimo įgyvendinimas, sistemos stebėjimo tobulinimas siekiant gauti išankstinį 

aptikimą ir įspėjimus, taip pat užtikrinimas, kad visi įrenginiai tinkamai sukonfigūruotų užkardas. 
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Tačiau, kaip pabrėžta pirmiau, būsimuose sprendimuose reikėtų atsižvelgti į žodį „pažangiausias“, 

jei tokiuose sprendimuose praktinių patobulinimų metu naudojama „blockchain“ technologija užuot 

naudoję tik „blockchain“, jie turėtų būti gerai apsvarstyti. Be techninių pasėkmių, taip pat reikėtų 

skirti laiko ištekliams, pamatyti, ko reikia norint sumažinti mastą. 
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FINTECH AND IMPACTS OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC 

Summary 

The coronavirus pandemic will affect companies of all sizes. Whilst it is understandable that most businesses are 
moving online to stay relevant, it is essential that implemented systems enable remote access and ensure VPN and 
other remote access systems are fully patched. 

The implementation of multi-factor authentication, the enhancing of system monitoring to receive early 
detection and alerts as well as ensuring all machines have properly configured firewalls, are a few key cybersecurity 
essentials to consider. However, as highlighted above, future solutions should have in mind the words „cutting edge” in 
terms of their assessment, if such solutions make use of blockchain technology by way of practical enhancements rather 
than just using blockchain for the sake of it, then they should be thoroughly considered. Apart from the technical 
ramifications, one should also take the time to look at resources, see what is needed to scale. 
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SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKOS VERTINIMAS COVID-19 PANDEMIJOS 
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Įvadas 

Dabartinėmis COVID-19 pandemijos sąlygomis tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo susiduria 

su padidėjusia rizika – tiek vienas, tiek kitas siekia „išgyventi“. Nagrinėjant tik juridinio asmens 

dabartinę būseną, COVID-19 pandemijos griežtos valdymo priemonės paveikė daugybę pramonės, 

paslaugų, turizmo ir kitų sektorių įmonių, o taip pat padidino ir jų kredito bei sandorio šalies rizikas. 

Pastarųjų rizikų išaugimas primena kitą ne per seniausiai įvykusią 2007-2008 m. finansų krizę. 2007-

2008 m. krizė parodė, jog tiek įmonėms, tiek įstaigoms sandorio šalies kredito rizika yra tokia pat 

svarbi kaip ir kredito rizikos įvertinimas. Taip pat pastebėta, jog vienas labiausiai paveiktų sektorių 

COVID-19 pandemijos laikotarpiu yra energetikos sektorius. Todėl šiame straipsnyje analizuojama 

energetikos sektoriaus įmonių veikla COVID-19 pandemijos laikotarpiu, sandorio šalies rizikos 

vertinimo aspektu. 

Straipsnio tikslas – išanalizavus mokslinę literatūrą, atlikti listinguojamų Lietuvos energetikos 

sektoriaus įmonių veiklos analizę. 

Straipsnio uždaviniai: 

1. Atlikti mokslinės literatūros analizę sandorio šalies rizikos aspektu 

2. Naudojant Altmano Z modelį išsamiai išnagrinėti energetikos sektoriaus listinguojamas 

įmones 

3. Pateikti įmonių veiklos vertinimą. 

 

1. Literatūros apžvalga 

Siekiant teisingai įvertinti įmones sandorio šalies kredito rizikos (angl. counterparty credit risk) 

(toliau – SŠKR) aspektu, svarbu išanalizuoti ne tik SŠKR kaip sąvoką bet ir kredito riziką, nes jos viena 

su kita glaudžiai susijusios. Remiantis tokiais autoriais kaip Brown & Moles (2011) ir Spuchľáková et 

al. (2015) SŠKR yra viena kredito rizikos porūšių. Sinha (2005) ir Driga et al. (2010) kredito riziką 

apibūdina kaip tikimybę, jog sandorio šalis nesugebės atlikti įsipareigojimų pagal sutarties sąlygas. 

Taip pat autoriai, tokie kaip Ragunathan et al. (2000), Spuchľáková et al. (2015) ir Spuchľáková & 
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Juraj (2014) kredito riziką tiesiog prilygina įsipareigojimų neįvykdymo rizikai. Galiausiai Hagiu (2011) 

ir Spuchľáková et al. (2015) kredito riziką sieja su nuostolių rizika. Toliau nagrinėjant SŠKR, matoma 

kad Belmont (2012) šią riziką prilyginama nuostolių rizikai, kuri gali atsirasti dėl to, jog viena iš 

sandorio šalių, pagal sutarties sąlygas, nesugebės tinkamai įvykdyti įsipareigojimų. Ballotta et al. 

(2016) pastarąjį rizikos apibrėžimą konkretizuoja ir nurodo, kad SŠKR susijusi su visomis sandorio 

šalimis. Galiausiai, autorė Sayah (2017) nurodo, kad SŠKR gali kilti tuomet, kai vienos iš sandorio 

šalių kredito kokybė yra nuvertinama arba viena sandorio šalių nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų. 

Išnagrinėjus autorių mokslinius šaltinius matoma, jog sandorio šalies bei kredito rizika yra glaudžiai 

susijusios, nes SŠKR yra kredito rizikos porūšis bei abiejų sąvokų apibrėžime vyraujantis elementas 

yra įsipareigojimų neįvykdymas. Tačiau, SŠKR skiriasi nuo kredito rizikos dviem aspektais: pirma - 

SŠKR yra dvišalė (abipusė) rizika (angl. bilateral), antra – kintanti pozicija, priklausanti nuo rinkos bei 

vienos iš sandorio šalies elgsenos (Sayah, 2017; Pykhtin, Zhu, 2007). 

Pastebėta, kad SŠKR išryškėjo ir jos įvertinimas tapo svarbus 2007-2008 m. finansų krizės 

metu. Dėl SŠKR susirūpinimas išaugo pirmiausia žlugus „The Bear Stearns Companies, Inc“, o vėliau 

dar labiau sustiprėjo, kuomet bankrotą paskelbė investicinis bankas „Lehman Brothers Holdings 

Inc.” (Arora et al., 2012). Kalbant apie SŠKR rizikos išaugimą, jį atspindi staigiai padidėjusi neįvykdytų 

kredito įsipareigojimo neįvykdymo apsikeitimo sandorių (angl. credit default swaps) (toliau - KĮNAS) 

sutarčių tariamoji vertė (angl. notional value) (žr. 1 paveikslas). 1 paveikslas atspindi bendrą 

neįvykdytų sutarčių tariamąją vertę, kuri parodo KĮNAS rinkos dydį SŠKR atžvilgiu (The Board of 

International Organization of Securities Commissions, 2012). Kredito įsipareigojimo neįvykdymo 

apsikeitimo sandoris yra dvišalis sandoris tarp dviejų sandorio šalių – tarp rizikos pardavėjo bei 

apsaugos pirkėjo (Bomfi, 2005; European Central Bank, 2009). 

 

1 pav. KĮNAS rinkos dydis pagal bendrąją tariamąją vertę (šaltinis: The Board of International 

Organization of Securities Commissions, 2012) 
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Nagrinėjant dabartiniais laikais sandorio šalies riziką pagal 2-ąjį paveikslą galima matyti, kad 

sandorio šalies rizikos svyravimas vis dar gali būti gana didelis, ypač išorinio šoko laikotarpiais (žr. 2 

paveikslas). Įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių - „iTraxx“ ir CDX - indeksai leidžia rinkos 

dalyviams įvertinti ne tik kredito kaip turto klasės nuotaikas, bet ir padėti susidaryti nuomonę apie 

sandorio šalies rizikos pokyčius. 

 

2 pav. Kredito įsipareigojimų apsikeitimo sandorių indeksai Europoje ir JAV (šaltinis: Bloomberg 

duomenys) 

2007-2008 m. krizė parodė, jog sandorio šalies kredito rizika yra tokia pat svarbi kaip ir kredito 

rizikos įvertinimas, o COVID-19 pandemijos laikotarpiu matoma, jog vis dar išlieka poreikis vertinti 

sandorio šalies riziką. Todėl, siekiant išanalizuoti SŠKR COVID-19 pandemijos laikotarpiu, naudojant 

„S&P Capital IQ“ duomenis, buvo atliktas tyrimas, tam kad nustatyti tuos sektorius, kurie buvo 

paveikti labiausiai COVID-19 pandemijos laikotarpiu (žr. 3 paveikslas). 

 

3 pav. Sektoriai, kurie buvo paveikti labiausiai ir kuriems neigiami reitingavimo veiksmai buvo 

atlikti 2021 m. (2021 m. Vasario 5 d.) 

Remiantis tyrimo rezultatas matome, kad didžiausia sandorio šalies rizika patiria energetikos 

sektorius. Ypač COVID-19 pandemijos aplinkybėse labai svarbu pradėti laiku valdyti šią riziką. 
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Taigi mokslinės literatūros analizė parodė, kad sandorio šalies bei kredito rizikos yra glaudžiai 

susijusios, taip pat kad sandorio šalies kredito rizikos vertinimas tapo aktualus 2007–2008 m. finansų 

krizės. Atsižvelgiant į tai, jog sandorio šalies rizika išaugo tiek 2007–2008 m. finansų krizės, tiek 

COVID-19 pandemijos laikotarpiais, o didžiausią sandorio šalies riziką dabartiniu laikotarpiu patiria 

energetikos sektorius, todėl tiriamojoje darbo dalyje bus atliktas energetikos sektoriaus įmonių 

vertinimas sandorio šalies rizikos atžvilgiu. 

 

2. Metodologija 

2.1. Duomenų surinkimas 

Duomenys surinkti iš listinguojamų energetikos sektoriaus – elektros, šilumos bei gamtinių 

dujų perdavimo – bendrovių metinių finansinių ataskaitų, kurios viešai paskelbtos Nasdaq Baltijos 

biržoje. Taip pat pasinaudota Nasdaq Baltijos biržoje esančia informacija apie listinguojamų 

energetikos sektoriaus bendrovių akcijas ir jų pokyčius (Baltijos oficialusis sąrašas, 2021 m. 

balandžio 11 d.). Imtį sudaro trys 2019-2020 metų Nasdaq Baltijos biržoje kotiruojamos energetikos 

sektoriaus įmonės – AB „Litgrid“, AB „Kauno energija“ ir AB „Amber Grid“. 

 

2.2. Modelis 

Tyrime naudojamas analitinis Altmano Z-balo (angl. Z-score) modelis (Altman E. I. 1968). Z 

modelis parodo, kokia yra įmonės bankroto tikimybė (Mackevičius ir Rakštelienė, 2005). Tačiau šio 

modelio pasirinkimą lėmė tai, jog jis padeda įvertinti kredito riziką per įsipareigojimų neįvykdymo 

tikimybę (anlg. probability of default) (toliau – ĮNT) (Oubdi & Touimer, 2017). O taip pat svarbu 

paminėti, kad ĮNT apskaičiavimas yra vienas iš žingsnių, padėsiančių priartėti prie teisingo SŠKR 

valdymo, nes norint teisingai valdyti SŠKR, būtina nustatyti tinkamą ekonominio kapitalo dydį, kurio 

apskaičiavimas „išplaukia“ iš formulės (Bekele, 2009): 

EL =  PD × LGD × EAD                                                       (1) 

kur, 

𝑃𝐷 (angl. probability of default) (įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė) – tikimybė, jog kita 

sutarties šalis, per tam tikrą laiko tarpą, neįvykdys prisiimtų įsipareigojimų, 

𝐿𝐺𝐷 (angl. loss given default) (nuostolis dėl įsipareigojimų neįvykdymo) – nuostolis, kuris 

nebebus atstatytas, atsiradus sutarties šalies įsipareigojimų neįvykdymui. LGD yra EAD dalis, 

𝐸 𝐷 (angl. exposure at default) (neįvykdyta pozicija) – nuostoliai, kurie bus patirti jei kita 

sutarties šalis neįvykdys prisiimtų įsipareigojimų (Roux, 2008). 
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Žemiau pateikiama Z modelio tiesinė lygtis: 

Z1 = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + 0,99*X5                                     (2) 

Modelio elementų apibūdinimai bei analizės rezultatas pateikiami 1-oje lentelėje (žr. 1 

lentelė). 

1 lentelė. Z modelio bei ĮNT apskaičiavimo rezultatai  

  AB „Litgrid“ AB „Kauno energija“ AB „Ambergrid“ 

  2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Apyvartinis kapitalas

Turtas iš viso
 X1 -0.08 -0.07 0.01 -0.01 -0.07 0.02 

Nepaskirstytas pelnas

Turtas iš viso
 X2 -0.09 0.07 0.03 0.03 0.04 0.09 

Pelnas prieš palūkanas ir mokesčius

Turtas iš viso
 X3 0.01 0.08 0.01 0.01 0.06 0.05 

Akcinio kapitalo rinkos vertė

Įsipareigojimai iš viso
 X4 1.78 1.47 0.69 0.51 1.99 1.12 

Pardavimo pajamos

Turtas iš viso
 X5 1.01 1.05 0.88 0.59 0.55 0.34 

Z modelis   1.89 2.20 1.37 0.95 1.92 1.32 

Įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė 

(PD)   

2.97 % 1.40 % 8.56 % 17.08 % 2.75 % 9.40 % 

Sudaryta autoriaus, remiantis Amber Grid AB, 2021; Kauno energija AB, 2019, 2020; Klaipėdos 

nafta AB, 2020; Litgrid AB, 2019, 2020 šaltiniais. 

 

 

4 pav. Įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės grafiškai pateikti duomenys (sudaryta autoriaus, 

remiantis 1 lentelės duomenimis) 

Autoriai Mackevičius ir Rakštelienė (2005) nurodo, kad Z modelis yra skirtas bankroto 

tikimybėms įvertinti tų įmonių, kurių akcijos yra kotiruojamos vertybinių popierių biržoje. Taip pat 
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pateikia ir Z reikšmes – jei gautas rezultatas yra mažiau nei 1,8, tuomet bankroto tikimybė yra 

pakankamai didelė. Jei reikšmės svyruoja 1,81 - 2,70 intervale, rizika patirti bankrotą yra didelė, jei 

2,80 – 2,90 intervale, bankrotas įmanomas, o jei Z reikšmė siekia daugiau nei 3,00, tuomet bankroto 

tikimybė yra labai maža. Svarbu paminėti, jog ĮNT procentas buvo apskaičiuotas naudojant excel 

funkciją:  

PD = NORMSDIST(−Z Score)                                                        (4) 

Taigi, pritaikius Z modelį įsipareigojimų neįvykdymo tikimybei įvertinti matoma, kad iš trijų 

įmonių dviejose yra padidėjusi ĮNT, o likusioje – sumažėjusi (žr. 4 paveikslas). Taip pat pastebima, 

kad dviejų iš trijų įmonių bankroto tikimybės yra labai aukštos. Sumažėjusi įsipareigojimų 

neįvykdymo tikimybė parodo, jog ši sandorio šalis kitos sandorio šalies aspektu tampa patrauklesnė, 

nes kitai sandorio šaliai tai parodo, jog dauguma įsipareigojimų bus įvykdyti. Tačiau padidėjusios 

įsipareigojimų rizikos atveju, sandorio šaliai, kurios ĮNT yra padidėjusi, yra galimybė patirti dar 

didesnių nuostolių, nes sandorio šalys gali atsisakyti sudaryti/ pratęsti sutartis su ta šalimi, kurios 

rodikliai parodo padidėjusią ĮNT, o tai padidins dar labiau ĮNT, kuris galiausiai gali lemti įmonės 

bankrotą.  

Norint išsiaiškinti, kodėl yra matomi tokie dideli skirtumai tarp įvertintų to pačio sektoriaus 

listinguojamų įmonių yra svarbu jas panagrinėti detaliau. Pastebėta, jog tiek AB „Litgrid“, tiek AB 

„Amber Grid“ akcijos didžiąją dalimi (atitinkamai 97,5 % ir 96,6 %) priklauso UAB „EPSO-G“ įmonei, 

kurios 100 % valdo Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija (Apie mus, 2021 m. sausio 29 d.). 

Todėl akivaizdu, kad pastarųjų įmonių įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė yra mažiausia. Tačiau 

matoma, kad AB „Litgrid“ bei AB „Amber Grid“ analizės rezultatai nejuda viena kryptimi, todėl 

panagrinėjus atskirus Z modelio elementus, manoma, kad tai lėmė X3 ir X5 kriterijai. Pastarieji 

kriterijai, lyginant AB „Litgrid“ duomenis su AB „Amber Grid“ duomenimis judėjo atvirkščiai, tai yra 

nuo 2019 iki 2020 metų sumažėjo. Lyginant AB „Kauno energijos“ su AB „Litgrid“ ir AB „Amber Grid: 

analizės rezultatais matoma, kad ĮNT AB „Kauno energijos“ yra didžiausias, tiek lyginant 2019, tiek 

2020 metus. Vienas iš aspektų kodėl AB „Kauno energijos“ ĮNT yra didžiausias, nes AB „Kauno 

energijos“ didžiąją kotiruojamų akcijų dalį valdo Kauno miesto savivaldybė, kurios pagalba įmonei 

sunkiu laikotarpiu gali būti nepakankama, kaip pavyzdžiui Lietuvos Respublikos Energetikos 

ministerijos (Kauno energija AB, 2020). Taip pat matoma, kad AB „Kauno energijos“ įsipareigojimų 

neįvykdymo tikimybės padidėjimui turėjo įtakos X3 bei X5 Z modelio elementų sumažėjimas lyginant 

2019 ir 2020 metus. 

Taigi, pagal gautus rezultatus matoma, kad dviejų iš trijų įmonių ĮNT padidėjo, o tai reiškia kad 

sandorio šalies aspektu jos tampa ne tokios patrauklios kaip trečioji įmonė (AB „Litgrid“). Ir nors yra 
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nagrinėjamos bei lyginamos listinguojamos to pačio sektoriaus įmonės, matoma kokie skirtingi yra 

jų gauti įvertinimo rezultatai, kurie priklauso nuo skirtingų įmonės aspektų. 

 

Išvados 

1. Pastebėta, kad po 2007-2008 metų krizės SŠKR tokia pat svarbi kaip ir kredito rizikos 

įvertinimas. 

2. Atlikus duomenų analizę buvo nustatyta, kad COVID-19 turėjo neigiamą įtaką 

energetikos įmonėms. 

3. Pritaikius Altmano Z modelį listinguojamų energetikos sektoriaus įmonių analizei 

pastebėta, kad dviejose iš trijų įmonių įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė yra padidėjusi, o likusioje 

sumažėjusi, o tai reiškia kad sandorio šalies aspektu įmonės su padidėjusia ĮNT tampa ne tokios 

patrauklios kaip trečioji įmonė. 

4. Pastebėta, kad nors Altmano Z modeliu išnagrinėtos bei lyginamos listinguojamos to 

pačio sektoriaus įmonės, matoma kokie skirtingi yra jų gauti įvertinimo rezultatai, kurie priklauso 

nuo skirtingų įmonės aspektų, todėl sandorio šalies rizikos vertinimo metu gali būti įtraukti ir kiti 

kriterijai, kurie pridės svarumo galutiniame sandorio šalies rizikos vertinimo rezultate. 
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COUNTERPARTY CREDIT RISK ASSESSMENT IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC 

Summary 

The stringent management measures of the COVID-19 pandemic have affected many companies in the industry, 
services, tourism and other sectors, also increased their credit and counterparty credit risks. An analysis of CDS data in 
terms of counterparty risk during the 2007-2008 financial crisis and the COVID-19 pandemic shows that there is still a 
need to assess counterparty risk. One of the sectors most affected by the COVID-19 pandemic was observed to be the 
energy sector. Therefore, this article analyzes the activities of energy sector companies during the COVID-19 pandemic, 
from the aspect of counterparty risk assessment. The analysis of companies in the energy sector was performed using 
The Altman Z-Score model. 
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VALSTYBĖS VIEŠOJO SEKTORIAUS INSTITUCINĖ SANDAROS APŽVALGA. 

Karolina Gudėnaitė 

Mokslinė vadovė lektorė Romualda Urniežienė 

Vilniaus kolegija 

________________________________________________________________________________ 

Įvadas 

Viešojo sektoriaus paskirtis yra per centrinės valdžios ir vietos savivaldos institucijas teikti 

paslaugas gyventojams. Pagal Giedraitytę (2016), viešasis sektorius, tai iš valstybių ir savivaldybių 

biudžetų pilnai ar iš dalies išlaikomos institucijos ir įstaigos, kurių veikla yra vieša. Viešasis sektorius 

teikia viešąsias gėrybes, kurios turi būti prieinamos visiems piliečiams ir kitiems asmenims. Pasak 

Čepeliauskaitę, ir Petrauskienę (2017), viešąjį sektorių apima visos institucijos, kurias išlaiko 

valstybės ir savivaldybės biudžetas. Viešojo sektoriaus organizacijų veiklos efektyvumas yra 

grindžiamas strateginio valdymo koncepcija ir sumaniu valdymu, kurie leidžia operatyviai prisitaikyti 

prie kintančių aplinkos sąlygų, nepamirštant atskaitomybės visuomenei (Valeckienė ir Trofimovas, 

2015). 

Straipsnio tikslas – pateikti valstybės viešojo sektoriaus institucinę sandarą. 

Straipsnio uždaviniai: 

1. Apibūdinti valstybės viešojo sektoriaus sandarą. 

2. Atskleisti savivaldybės viešojo sektoriaus sandarą. 

 

Valstybės viešasis sektorius 

Viešajam sektoriui Lietuvoje priskiriamos šių teisių formų viešojo sektoriaus organizacijos: 

• valstybes, savivaldybės biudžetinės įstaigos, 

• valstybes, savivaldybių įmonės, 

• viešosios įstaigos,  

• akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės (žr. 1 pav.).  
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3 pav. Viešojo sektoriaus organizacijų sudėtis pagal teisines formas 2019 m. 

Šaltinis: sudaryta autorės pagal viešojo sektoriaus ataskaita 2016-2019 m. Prieiga per 

internetą: 

https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/LT_versija/Veiklos%20ataskaitos/Vie%C5%A1ojo

%20sektoriaus%20ataskaita_galutin%C4%97%20(002).pdf. 

 

2019 metais Lietuvoje viešajame sektoriuje veikė 4204 viešojo sektoriaus organizacijos. 

Lyginant su 2018 metais, viešojo sektoriaus organizacijų skaičius sumažėjo 131. Didžiausią viešojo 

sektoriaus dalį sudaro biudžetinės įstaigos 2987.  

 Pagal Viešojo sektoriaus ataskaitą 2016-2019 m., valstybės viešojo sektoriaus organizacijų 

skaičius sparčiai mažėjo. Iš Juridinių asmenų registro buvo išregistruotos arba parduotos 83 

valstybės viešojo sektoriaus organizacijos, 28 viešojo sektoriaus organizacijos buvo 

reorganizuojamos, 4 perduotos savivaldybėms, 8 viešojo sektoriaus organizacijoms buvo vykdomos 

likvidavimo ar privatizavimo, 5 bankroto procedūros, per metus įsteigta 11 naujų viešojo sektoriaus 

organizacijų. 

Viešojo sektoriaus iššūkius sudaro politiniai, ekonominiai, technologijos ir socialiniai. Politinius 

iššūkius sudaro globalizacija, padidėję piliečių lūkesčiai dėl viešųjų paslaugų kokybės, sprendimų 

priėmimo skaidrumo ir atskaitomybės poreikis. Ekonominiai iššūkiai: ekonomiškai aktyvių žmonių 

skaičiaus didėjimas, viešojo biudžeto deficitas ir neigiamas piliečių požiūris į mokesčių didinimą, 

technologijos sudaro darni plėtra ir informacinės technologijos ir socialinius iššūkius sudaro: naujos 

vertybės, tradicinių visuomenės autoritetų sumažėjimas ir kultūriniai pokyčiai (Mikulskienė, (n.d.)).  

Lietuvos viešajame sektoriuje veikiančių institucijų sistema įtvirtinta įvairios galios teisės 

aktais: vienos įvardytos Konstitucijoje, kitas, prireikus įgyvendinti valstybės valdymą, tvarkyti krašto 

AB ir UAB

316; 8%

Vlastybės, savivaldybės 
įmonės

53; 1%

Viešos įstaigos

668; 17%

Biudžetinės įstaigos

2987; 74%

4024
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reikalus, užtikrinti įvairių valstybės funkcijų vykdymą, pagal Konstituciją ir įstatymus turi įgaliojimus 

steigti Seimas ir Vyriausybė (Viešojo sektoriaus institucinės sandaros apžvalga).  

Valstybės viešojo sektoriaus organizacijas sąlyginai galima būtų skirstyti į grupes, atspindinčias 

konstitucinį valdžių padalijimo principą, t. y. įstatymų leidžiamosios valdžios, įstatymų vykdomosios 

valdžios ir teisminės valdžios srityse veikiančias. Toks skirstymas yra sąlyginis todėl, kad nemaža dalis 

Seimui, kaip įstatymų leidžiamajai valdžiai, pagal egzistuojančius valdymo (šiuo atveju 

atskaitomybės) ryšius priskirtinų organizacijų (Seimo kontrolieriaus įstaiga, Vaiko teisių apsaugos 

įstaiga, Konkurencijos taryba, prokuratūros ir t. t. ) vykdoma veikla turi ryškius įstatymų 

įgyvendinimo, t. y. vykdomosios valdžios, ar teisingumo vykdymo, t. y. teisminės valdžios, požymius. 

Valstybės viešojo sektoriaus organizacijų skaičiaus pasiskirstymas pagal šias grupes pateikiamas 2 

paveiksle. 

 

4 pav. Viešojo sektoriaus sandara 

Šaltinis: Viešojo sektoriaus ataskaita 2016-2019 m. Prieiga per internetą: 

https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/LT_versija/Veiklos%20ataskaitos/Vie%C5%A1ojo

%20sektoriaus%20ataskaita_galutin%C4%97%20(002).pdf. 

 

Viešojo sektoriaus funkcijos pateikiamos 3 paveiksle. 

https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/LT_versija/Veiklos%20ataskaitos/Vie%C5%A1ojo%20sektoriaus%20ataskaita_galutin%C4%97%20(002).pdf
https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/LT_versija/Veiklos%20ataskaitos/Vie%C5%A1ojo%20sektoriaus%20ataskaita_galutin%C4%97%20(002).pdf
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5 pav. Viešojo sektoriaus funkcijos 

Šaltinis: sudaryta autorės pagal Viešojo sektorius XXI amžiuje skaidres. Prieiga per internetą: 

https://www.vkontrole.lt/aktualiju_failai/files/Birute%20Mikulskiene%20Viesasis%20sektorius%2

0XXI%20amziuje.pdf.  

• Institucijų kūrimas - viešajame sektoriuje yra kuriamos taisyklės ir normos, kurios 

reglamentuoja viešojo sektoriaus funkcionavimą. 

• Paskirstymas - viešasis sektorius teikia paslaugas, kurių teikti privatus sektorius yra 

nesuinteresuotas. 

• Perskirstymas - viešasis sektorius užtikrina socialinį teisingumą, mokesčių pagalba 

sumažindamas vienų asmenų pajamas ir jas perskirstydamas kitiems. 

• Reguliavimas - viešasis sektorius sprendžia natūralios monopolijos ir netobulos 

informacijos problemas.  

Su laiku yra vis sunkiau priimti viešojo valdymo sprendimus. Tokiu sprendimu priėmimo 

priežastys gali būti: globalizacija, kuri didiną situacijos neapibrėžtumą ir augantis „tikslinės“ 

visuomenės vaidmuo, kur tinklinėje struktūroje asmeninė atsakomybė perduodama arba 

perkeliama dalyvių / visuomenės tinklui. 

Viešasis sektorius turi veikimo tikslą, kuriame priešingai negu privačiame sektoriuje, viešojo 

sektoriaus stimulas nėra finansinis pelnas. Viešojo sektoriaus tikslas yra siekti viešojo intereso 

realizavimo, tai reiškia, kad nori siekti naudos visuomenei ir žmonių gerovei (Mikulskienė, (n. d.)). 

Didžiausią dalį valstybės viešojo sektoriaus sudaro biudžetinės įstaigos – 419 ir tai 62 proc. visų 

organizacijų. Viešųjų įstaigų yra 158 ir tai sudaro 23 proc. Akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės 

sudaro 79 organizacijos ir tai yra 12 proc. o mažiausią dalį sudaro valstybės įmonės, kurių yra 19 ir 

tai sudaro 3 proc. visų valstybės viešojo sektoriaus organizacijų (žr. 4 pav.). 

Institucijų kūrimas

Paskirstymas

Perskirtymas

Reguliavimas

https://www.vkontrole.lt/aktualiju_failai/files/Birute%20Mikulskiene%20Viesasis%20sektorius%20XXI%20amziuje.pdf
https://www.vkontrole.lt/aktualiju_failai/files/Birute%20Mikulskiene%20Viesasis%20sektorius%20XXI%20amziuje.pdf
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6 pav. Valstybės viešojo sektoriaus organizacijų sudėtis pagal teisines formas 2019 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Prieiga per internetą: 

https://vrm.lrv.lt/lt/naujienos/valstybes-viesasis-sektorius-traukesi-triskart-sparciau-atlyginimai-

didejo.  

Pasak Mikulskienės, viešojo valdymo aplinką sudaro kultūriniai skirtumai, demokratijos 

poreikis, skaidrumo ir atsakomybės poreikis. Demokratijos poreikiai yra skirstomi į: tiesioginė 

demokratiją, kai kiekvienas pilietis tiesiogiai dalyvauja valdant valstybę nedidelėse bendruomenėse. 

Atstovavimo demokratija, kai valstybei svarbius klausimus sprendžia išrinkti atstovai ir dalyvavimo 

demokratija, kai visuomenė yra įtraukiama į sprendimų priėmimo procesą. Kultūrinių skirtumų 

tikslas yra suvokti ir gerbti esamus kultūrinius skirtumus, ir mažinti sprendimų priėmimo dualumo 

pasireiškimą.  

Apibendrinant galima teigti, kad valstybės viešojo sektorius 2019 m. buvo 751 organizacijos. 

Didžiausią dalį sudaro biudžetinės įstaigos – 62 proc. Viešos įstaigos sudaro 23 proc., Akcines ir 

uždarosios akcinės bendrovės sudaro 12 proc., o mažiausią dalį valstybės viešojo sektoriaus dalį 

sudaro valstybės įmonės – 3 proc.  

 

2. Savivaldybių viešasis sektorius 

Savivaldybių viešasis sektorius yra savivaldybių organizacijų visuma į kurią įeina biudžetinės, 

viešosios įstaigos ir savivaldybės įmonės bei akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės. Savivaldybės 

viešojo sektoriaus organizacija veikia gyventojų viešiesiems poreikiams tenkinti. Savivaldybės yra 

atsakingos už viešųjų paslaugų teikimą ir turi užtikrinti, kad jomis galėtų naudotis visi savivaldybės 

gyventojai ir kad šios paslaugos būtų teikiamos nuolatos.  

Savivaldybėse veikia didžioji dalis viešojo sektoriaus organizacijų – 3349, t. y. 82 proc. viso 

viešojo sektoriaus. Didžiausią dalį sudaro biudžetinės įstaigos – 2568 t. y. 77 proc. viso savivaldybės 

viešojo sektoriaus organizacijų, 15 proc. sudaro viešosios įstaigos, 7 proc. Akcinės bendrovės ir 

AB ir UAB 
(79), 12%

Valstybės 
įmonės 
(19), 3%

Viešos 
įstaigos 

(158), 23%

Biudžetinės 
įstaigos 

(419), 62%

751 

https://vrm.lrv.lt/lt/naujienos/valstybes-viesasis-sektorius-traukesi-triskart-sparciau-atlyginimai-didejo
https://vrm.lrv.lt/lt/naujienos/valstybes-viesasis-sektorius-traukesi-triskart-sparciau-atlyginimai-didejo
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uždarosios akcinės bendrovės, o mažiausią dalį sudaro savivaldybės įmonės – 1 proc. (žr. 5 pav.). 

2019 metais savivaldybių viešasis sektorius sumažėjo 55 organizacijomis (Viešojo sektoriaus 

ataskaita 2016-2019 m.). 

 

7 pav. Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų sudėtis pagal teisines formas 2019 m. 

 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Prieiga per internetą: 

https://vrm.lrv.lt/lt/naujienos/valstybes-viesasis-sektorius-traukesi-triskart-sparciau-atlyginimai-

didejo.  

Didžiausi pokyčiai savivaldybės viešajame sektoriuje per 2019 metus įvyko tarp savivaldybių 

įmonių – jų per metus sumažėjo 5,5 proc. Biudžetinių įstaigų grupė – 2019 m. sumažėjo 1,8 proc., 

per ketverius metus (nuo 2016 m.) šios teisinės formos įstaigų sumažėjo 5,2 proc. Pagal veiklos 

pobūdį didžiąją dalį savivaldybių biudžetinių įstaigų sudaro švietimo (71,2 proc.) įstaigos, ir tai, kad 

būtent šios srities įstaigų 2019 m. buvo daugiausia likviduota (43, t. y. 81 proc. nuo visų likviduotų 

biudžetinių įstaigų). 

Savivaldybių kontroliuojamų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių 2019 m. 

sumažėjo 1,3 proc. Šios teisinės formos viešojo sektoriaus organizacijų veiklos sritis yra komunalinių 

paslaugų teikimas (šilumos, vandens tiekimo, atliekų tvarkymo centrai), miesto apšvietimo, butų 

priežiūros įmonės, keleivių vežimo paslaugas teikiančios įmonės. 

Savivaldybių viešųjų įstaigų 2019 m. sumažėjo 0,77 proc. (Viešojo sektoriaus ataskaita 2016-

2019 m.). 

Apibendrinant galima teigti, kad savivaldybių viešasis sektorius yra savivaldybių organizacijų 

visuma. Savivaldybės viešajame sektoriuje 2019 metais veikė 3349 organizacijos. Didžiausią dalį 

sudaro biudžetinės įstaigos, o mažiausią dalį savivaldybės įmonės. 

  

AB ir UAB 237; 7%
Savivaldybės įmonės 34; 

1%

Viešos įstaigos 510; 15%
Biudžetinės įstaigos 2568; 

77%

3349

https://vrm.lrv.lt/lt/naujienos/valstybes-viesasis-sektorius-traukesi-triskart-sparciau-atlyginimai-didejo
https://vrm.lrv.lt/lt/naujienos/valstybes-viesasis-sektorius-traukesi-triskart-sparciau-atlyginimai-didejo
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Išvados 

1. Valstybės viešojo sektorius 2019 m. buvo 751 organizacijos. Didžiausią dalį sudaro 

biudžetinės įstaigos – 2987 t. y. 62 proc. Viešos įstaigos sudaro 23 proc. t. y. 158, Akcines ir 

uždarosios akcinės bendrovės sudaro 7 proc. ir t. y. 79, o mažiausią dalį valstybės viešojo sektoriaus 

dalį sudaro valstybės įmonės – 3 proc. t. y. 19 organizacijos. 

2. Savivaldybių viešasis sektorius yra savivaldybių organizacijų visuma. Savivaldybės 

viešajame sektoriuje 2019 metais veikė 3349 organizacijos. Biudžetinės įstaigos sudaro 2568 t. y. 77 

proc. viešos įstaigos sudaro 15 proc. – 510. Akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės sudaro 7 proc. 

– 237, o mažiausią dalį savivaldybės viešojo sektoriaus dalį sudaro savivaldybės įmonės 1 proc. – 34 

organizacijos.  
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STATE PUBLIC SECTOR INSTITUTIONAL OVERVIEW 

Summary 

Every year, the number of public and private sectors in Lithuania is growing. The public sector is the institutions 
and bodies whose activities are public, which are fully or partially maintained from the budgets of the states and 
municipalities. The public sector provides public goods that must be available to all citizens and others. The public sector 
includes all institutions that maintain the state and municipal budgets. 
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VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ANALIZĖ 2018-2020 M. 

Karolina Gudėnaitė 

Mokslinė vadovė – lekt. Olga Buckiūnienė 

Vilniaus kolegija 

________________________________________________________________________________ 

Įvadas 

Kiekvienas Lietuvos rajonas turi savo savivaldybę, kuri vykdo tam tikras funkcijas. Pagal, 

Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymą, savivaldybė, tai įstatymo nustatytas valstybės 

teritorijos administracinis vienetas.  

Pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą, kiekviena savivaldybė turi 

savarankišką biudžetą, kuriame yra sukaupiamos lėšos, reikalingos įstatymų priskirtoms funkcijoms 

ir savivaldybėms įstatymų perduodamos valstybės funkcijoms atlikti.  

Straipsnio tikslas – išanalizuoti 2018-2020 m. Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto pajamas 

ir asignavimus.  

Straipsnio uždaviniai: 

1. Apibrėžti savivaldybės biudžeto sampratą,  

2. Atskleisti savivaldybės biudžeto formavimą, 

3. Pateikti savivaldybės biudžeto pokyčius. 

 

1. Savivaldybės biudžeto samprata 

Savivaldybės biudžetas yra savivaldybės tarybos tvirtinamas savivaldybės biudžeto pajamų ir 

asignavimų planas biudžetiniams metams. Kiekviena savivaldybė turi savarankišką biudžetą (Finansų 

ministerija).  

Kiekvienos savivaldybės paskirtis – tai savivaldybių konkrečios veiklos poreikis nuolat jų 

valdomose teritorijose vykstantiems socialiniams – ekonominiams procesams. Savivaldos sistemos 

struktūra įtakoja funkcijos, kurios yra pateiktos paveiksle (žr. 1 pav.). 

LR Vietos savivaldos įstatyme savivaldybių funkcijos pagal priėmimo laisvę yra skirstomos į:  
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8 pav. Savivaldybių funkcijos pagal priėmimo laisvę 

Šaltinis: sudarytas autorės pagal LR Vietos savivaldos įstatymų. Prieiga per internetą: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/asr.  

 Savarankiškąsias - šias funkcijas savivaldybės atlieka pagal Konstitucijos ir įstatymų suteiktą 

kompetenciją, įsipareigojimus bendruomenei ir šios interesais. Įgyvendindamos šias funkcijas, 

savivaldybės turi Konstitucijos ir įstatymų nustatytą sprendimų iniciatyvos, jų priėmimo ir 

įgyvendinimo laisvę ir yra atsakingos už savarankiškųjų funkcijų atlikimą. Savarankiškosios 

savivaldybių funkcijos gali būti: savivaldybės biudžeto sudarymas ir tvirtinimas, vietinių rinkliavų 

nustatymas, dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant regionų plėtros planus ir kt.  

Valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) - tai valstybės funkcijos, pagal įstatymus 

perduotos savivaldybėms atsižvelgiant į gyventojų interesus. Savivaldybės, įgyvendindamos šias 

funkcijas, turi įstatymų nustatytą sprendimų priėmimo laisvę. Valstybinės funkcijos gali būti: civilinė 

sauga, priešgaisrinė sauga, civilinės būklės aktų registravimas ir kt.  

Apibendrinant galima teigti, kad kiekviena savivaldybė turi savo atskirą biudžetą, kuris yra 

tvirtinamas savivaldybės tarybos biudžetiniams metams.  

 

2. Savivaldybės biudžeto formavimas 

Savivaldybių sudarymas yra vykdomas pagal šiuos įstatymus: Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Biudžeto sandaros įstatymą, Seimo statutą, Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo 

metodikos įstatymą, atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių 

patvirtinimo įstatymą, Vyriausybės patvirtintų biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės ir kt. 

(Finansų ministerija). 

Pagal Biudžeto sandaros įstatymą, savivaldybės biudžetas – tai savivaldybės tarybos 

tvirtinamas savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams.  

Autorės Dzemydaitė ir Pupkutė savo moksliniame straipsnyje kaip pagrindinius biudžeto 

formavimo principus nurodo pilnumo ir vieningumo, viešumo, balanso, taupumo ir ekonomiškumo, 

Savarankiškąsias

Valstybines

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/asr
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specializacijos ir detalizacijos, realumo, funkcijų atlikimo, universalumo, periodiškumo bei apskaitos 

vieneto principus. Visi šie principai yra analogiški visiems – tiek valstybės, tiek savivaldybių – 

biudžetams. 

Anot, Rudytės, Skunčikienės, Ruplienės, Gašvienės ir Bojarūnienės (2017), daugiausia pajamų 

į savivaldybės biudžetą surenkama iš mokesčių, dotacijų iš valstybės biudžeto, bet šių lėšų 

nepakanka savivaldybių investicinėms programoms vystyti. Savivaldybėse reikalingos lėšos 

atnaujinti infrastruktūrą, šilumos ūkį, švietimo įstaigas ir kt.  

Apibendrinant galima teigti, kad savivaldybės biudžetą tvirtina savivaldybės taryba metų 

pradžioje. Savivaldybės biudžeto pajamų dalyje atsispindi visi pajamų šaltiniai, o išlaidų dalyje yra 

numatomi visi asignavimai skirti savivaldybės funkcijoms įgyvendinti bei įstaigoms išlaikyti.  

 

3. Vilniaus rajono savivaldybės biudžetas 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, savivaldybė apibūdinama, kaip valstybės 

teritorijos administracinis vienetas, turintis juridinio asmens statusą bei Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, įgyvendinamą per savivaldybės tarybą. Šiuo metu yra 

Lietuvos Respublikos teritorijoje 60 savivaldybių: 48 regionai ir 12 miestų.  

Vilniaus rajono savivaldybė, tai įstaiga, kuri atlieka viešojo administravimo funkcijas. Vilniaus 

rajono savivaldybė, tai biudžetinė įstaiga, kuri yra finansuojama valstybės biudžeto. Administracija 

savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, 

Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Biudžetinių įstaigų bei kitais įstatymais, Lietuvos 

Respublikos Prezidento dekretais, Vyriausybės nutarimais, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 

sprendimais, mero potvarkiais, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, 

administracijos direktoriaus įsakymais, Vilniaus rajono savivaldybės nuostatais ir kitais teisės aktais. 

Analizuojant Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto pajamų struktūra yra matomas 2018-

2020 metų pajamų didėjimas. Didžiausią pajamų dalį sudaro mokesčiai, dotacijos, metų pradžios 

likutis bei kitos pajamos (žr. 2 pav.).  
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9 pav. Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto 2018-2020 m. pajamų kitimas (mln. Eur.) 

Šaltinis: Sudaryta autorės pagal Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų 

rinkinius. Prieiga per internetą: 

https://www.vrsa.lt/go.php/Biud%C5%BEeto%20vykdymo%20ataskait%C5%B3%20rinkiniai604.  

 

Analizuojant Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto pajamų struktūrą (žr. 2 pav.) matome 3 

metų pajamų augimą. Analizuojamu laikotarpiu Vilniaus rajono biudžetas 2018 metais buvo 96,56 

mln. Eur, 2019 metais 103,64 mln. Eur., o 2020 metais 137,33 mln. Eur. 

 

10 pav. Vilniaus rajono savivaldybės 2018-2020 m. biudžeto pajamų struktūra (proc.) 

Šaltinis: sudaryta autorės pagal Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų 

rinkinius. Prieiga per internetą: 

https://www.vrsa.lt/go.php/Biud%C5%BEeto%20vykdymo%20ataskait%C5%B3%20rinkiniai604.  
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Didžiausią Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto patvirtintų pajamų dalį sudaro mokesčiai, 

kurie mažėjo ir sudarė nuo 52 proc. iki 48 proc. Per analizuojama laikotarpį dotacijos didėjo, nuo 31 

proc. iki 42 proc. Savivaldybės biudžeto metų pradžios lėšų likutis mažėjo nuo 10 proc. iki 6 proc. 

Mažiausią dalį Vilniaus rajono biudžeto pajamų sudaro materialiojo ir nematerialiojo turto 

realizavimo pajamos nuo 0,06 proc. iki 0,1 proc. (žr. 3 pav). 

Analizuojant Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto asignavimus pagal vykdomas funkcijas yra 

stebima didėjimo tendencija (žr. 4 pav.) 

 

11 pav. Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto 2018-2020 m. asignavimų pokytis (mln. Eur) 

Šaltinis: sudaryta autorės pagal Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų 

rinkinius. Prieiga per internetą: 

https://www.vrsa.lt/go.php/Biud%C5%BEeto%20vykdymo%20ataskait%C5%B3%20rinkiniai604.  

Analizuojant Vilniaus rajono savivaldybės asignavimų pokytį (žr. 4 pav.) matoma 3 metų 

asignavimų didėjimą. 2018 metais pajamų buvo 94,24 mln. Eur, 2019 metais 103,64 mln. Eur., o 

2020 metais 135,89 mln. Eur. Asignavimai per analizuojamą laikotarpį padidėjo 41,65 mln. Eur. 
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12 pav. Vilniaus miesto savivaldybės 2018-2020 m. biudžeto asignavimų struktūra (proc.) 

Šaltinis: sudaryta autorės pagal Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų 

rinkinius. Prieiga per internetą: 

https://www.vrsa.lt/go.php/Biud%C5%BEeto%20vykdymo%20ataskait%C5%B3%20rinkiniai604.  

 

Daugiausiai išlaidų buvo skirta švietimui ir sudarė nuo 40 proc. iki 44 proc. Ekonomika per 

analizuojamą laikotarpį padidėjo ir sudarė nuo 8 proc. iki 19 proc. Mažiausiai skirta kitoms išlaidoms 

į kurias įeina gynyba, viešoji tvarka ir visuomenės apsauga, aplinkos apsauga, sveikatos apsauga ir 

poilsis, kultūra ir religija ir bendrai sudarė nuo 13 proc. iki 14 proc. (žr. 5 pav.). 

Apibendrinant galima teigti, kad savivaldybės biudžetas yra savivaldybės tarybos tvirtinamas 

savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams. Kiekviena savivaldybė 

turi savarankišką biudžetą. Vilniaus rajono savivaldybės biudžetas yra perteklinis, nes pajamos viršija 

asignavimus. Patvirtintų pajamų didžiausią dalį sudarė mokesčiai, kurie sudarė nuo 48 iki 52 proc. ir 

dotacijos nuo 31 iki 42 proc., o mažiausią dalį sudarė materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo 

pajamos nuo 0,06 iki 0,1 proc. 

Didžiausią patvirtintų asignavimų dalį sudaro šios sritys: švietimas, ekonomika, būstas ir 

komunalinis ūkis. Per analizuojamą laikotarpį asignavimai švietimui sumažėjo apie 3 proc. Tuo tarpu 

asignavimai ekonomikai padidėjo apie 11 proc. Asignavimai bendroms valstybės paslaugoms nekito, 

o socialinei apsaugai asignavimai sumažėjo apie 2 proc. 
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Išvados 

1. Vilniaus rajono savivaldybė rengia savarankišką biudžetą, kurį tvirtina savivaldybės 

taryba.  

2. Savivaldybės biudžetas tai yra pajamų ir išlaidų planas biudžetiniams metams.  

3. Per analizuojamą laikotarpį, Vilniaus rajono savivaldybės biudžetas buvo perteklinis, 

nes pajamos buvo didesnės nei skirti asignavimai apie 1,44 mln. Eur. Pajamos padidėjo 40,8 mln. 

Eur., o asignavimai padidėjo apie 42 mln. Eur. Didžiausią pajamų dalį sudarė mokesčiai ir dotacijos, 

kurie padidėjo apie 4 proc., o daugiausia asignavimų buvo skirta švietimui, ekonomikai, būstui ir 

komunaliniam ūkiui, tai yra apie 63 proc. visų skirtų asignavimų sumos.  
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Summary  

Each district of Lithuania has its own municipality, which performs certain functions. According to the Law on 
Local Self-Government of the Republic of Lithuania, a municipality is an administrative unit of the state territory 
established by law, the community of which has the right of self-government guaranteed by the Constitution. 

According to the Law on the Structure of the Budget of the Republic of Lithuania, each municipality has an 
independent budget, which contains the funds necessary for the performance of the functions assigned by law and the 
functions of the state transferred to municipalities by law. 
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Introduction 

Kosovo is a small, developing country located in South-Eastern Europe (SEE) and a potential 

European Union (EU) candidate who, in the past decade, experienced high economic growth and 

even outperformed its neighbouring countries. This economic boom stemmed mainly from the 

international community support and focused on construction, manufacturing and service sectors 

which continue to be the most important industries in Kosovo's economy. (World Bank, 2017; 

Ministry of European Integration, n.d.)  

Kosovo has a linear economic model aiming to create a more competitive economy that 

follows the Take-Make-Dispose mindset. This approach has a negative environmental impact on 

natural resources, it does not use the full potential of resources and services, and it is not very 

socially inclusive. Although Kosovo is working towards Sustainable Development Goals (SDGs), the 

currently implemented strategies and methods are not giving the desired results. However, to 

achieve its long-term goals and extensively develop a sustainable economy, Kosovo can transition 

to a circular economy (CE) model. Apart from being a model, a circular economy is considered a 

holistic approach, an industrial system and a design. It intends to benefit businesses, society, and 

the environment by effectively and efficiently (re)using resources, minimising waste and retaining 

long-term values (Ellen MacArthur Association, 2013; Hapçiu, 2019; Morseletto, Targets for a 

ciruclar economy, 2019; OECD, 2020). 

This article aims to evaluate Kosovo's potential to transition from a linear economy to a 

circular one by defining circular economy targets and implementing circular economy policies and 

tools to create a more sustainable supply chain. 

The objectives of the paper are to: 

1. Give an overview of Kosovo's circular economy; 

2. Identify the main circular economy target areas; 

3. Present successfully implemented policies and tools based on EU practices; 
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Secondary data sources like official reports from Kosovo's government, European 

Commission, OECD, Ellen MacArthur Foundation and CE action plans, combined with academic 

papers and reports from local and international researchers, are used to construct this article.  

 

1. Linear and Circular economy in Kosovo  

Kosovo is a young aspiring country that became independent in 2008, and since then, it has 

been working to join the ranks of the European Union. The country followed the examples of the 

EU member states and signed the Stabilisation and Association Agreement and the Green Deal, 

which help contribute to Kosovo's stability and prosperity in the socio-economic and environmental 

fields. However, it has not been able to apply and harmonise the entire EU acquis within its national 

legislation due to the lack of financial, institutional and infrastructural capacities (World Bank, 2017; 

Kyreziu, 2020; European Council, 2021).  

The inclination towards a linear economy system has led Kosovo, on the one hand, to increase 

its economic competitiveness, but on the other one, it presents ineffective managerial practices. 

Investments in import and export are a priority, whereas sectors like trade, agriculture and tourism 

remain underdeveloped. Moreover, the country has a poor rule of law which creates an unattractive 

environment for investments and creating a business climate (World Bank, 2017). Poor 

implementation of policies and regulations has a terrible impact on environmental resources such 

as air, water, soil quality, and biodiversity degradation.  

The circular economy is not part of Kosovo's legislation or strategies, neither as a concept nor 

as a practice. Current legislation does not address CE's notion, which makes it harder to apply it in 

practice. For example, the National Development Strategy (2016), Kosovo's Program for Economic 

Reforms (2019) or the Strategy of the Republic of Kosovo for Waste Management (2013), do not 

mention or foresee the adaptation of a holistic CE development in Kosovo. The Law on Waste (2012) 

includes best management practices, recycling and the reuse of waste, but it does not emphasise 

eliminating waste or circular economy. (Hapçiu, 2019; Kyreziu, 2020) 

The initiatives for CE are scarce and scattered across private sector companies and non-

governmental organisations. Lack of knowledge within the society regarding CE concepts is 

apparent, as the people either have not heard about it at all or have vague and misleading ideas. 

(World Bank, 2017; Hapçiu, 2019) 

Generally, Kosovo does not yet incorporate a holistic and inclusive approach within its 

structures, but, as a developing country, it has the potential to adapt quickly to the changing global 

trends and transition into a circular economy system.  
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2. Prospects of the circular economy: Main targets 

According to Morseletto (2019), targets are ever-present reference values in governance that 

embody an operational policy outcome in a synthetic and numerical form. They are different from 

goals in terms of time frame. Goals are broad and open-ended ideas with no clear deadlines aiming 

to achieve a condition, whereas targets have a specific time for completion and are tools to realise 

the goal's condition (Morseletto, Biermann, & Pattberg, 2017; Akenji & al., 2016). Targets require 

commitment and guide towards a specific outcome and are used as monitoring instrument (Lester 

& Neuhoff, 2009).  

The circular economy revolves around strategies consisting of detailed targets that act as 

drivers of efficiency and effectiveness in the supply chain and stakeholders. Targets can centre on 

different levels, starting from organisation and corporations, and aim for larger sectors and entire 

countries. The existing targets in CE are mainly concentrated in recycling, recovery, design, 

reduction and efficiency. These targets are characterised by frequent overlaps, as everything in the 

economy is fluid and ever-evolving. The areas do not remain only black and white within their 

frames (as shown in Figure 1.). Other targets also focus on repair, refurbishment, remanufacturing 

and repurposing. These are known as the main pillars of a circular economy.  

 

Figure 5. Circular economy targets 

As exemplified in the previous chapter, Kosovo mentions some targets (recycle, reduction) in 

its Law Waste (2012), yet the waste management practices do not comply with the law's articles. In 

the end, Kosovo still has few recycling capacities, as there are no private company investments in 

this activity. The waste is thrown on landfills, legal and illegal, polluting the air, soil and water bodies 

(Lulaj, 2020).  

However, the targets can be augmented if Kosovo works to investigate the best CE policies 

and tools to adapt within its strategies.  
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3. Application of policies and tools to promote circular economy 

Circular economy covers an extensive range of waste, built environment (infrastructure), land 

use and spatial planning, manufacturing, food and beverages, energy and many more. Turning these 

sectors' circular' implies rethinking the production and consumption value chains, so the products 

and goods are eco-designed to last longer and made from secondary materials, use renewable 

energy, transforming waste into resources while reducing the environmental damage. In the 

following, four (4) examples of CE policies are presented: 

Firstly, Kosovo's government and citizens are not very knowledgeable on the circular 

economy's terminology and practices. Yamaguchi (2021) proposed using labelling, a toolkit oriented 

towards information gap reduction. Labelling aims to promote economic efficiency, inform 

customers on their choices, increase their awareness, stimulate market development through 

innovation, and offer incentives and patents for firms to invest in CE targets such as reduction and 

recycling. Including capacity building reforms and CE course in schools and universities can educate 

the mass population in the concepts and practices (Hapçiu, 2019; OECD, 2020). 

Secondly, due to the increased urbanisation rates, population and economic growth, Kosovo 

foresaw the need to expand its urban infrastructure to house the people and satisfy their demands. 

The construction and building sector amount to 39 % of the world's carbon footprint (OECD, 2020). 

However, including it in the CE can help to reduce this carbon footprint. Planning and designing the 

lifecycle of the assets, including their repurpose and reuse, following the land use legislation, 

preserving agricultural land, using sustainable construction materials and sound operational 

practices are examples of good sector policies.  

The above-mentioned demographic and economic changes increase waste levels. To handle 

landfill waste, landfill taxes and penalties, an Extended Producer Responsibility (EPR) scheme, a 

policy where producers are given responsibility for the treatment or disposal of waste (OECD, 2006), 

can be implemented (Yamaguchi, 2021). Additionally, increasing the overall recycling rates can help 

transition into a circular economy while creating a functional inspectorate.  

Moreover, if the government integrates green public procurement good and services 

measures, it can promote CE and provide international trade opportunities. Because of the higher 

number of state-owned enterprises in a developing country like Kosovo, this policy can substantially 

impact CE development. Examples of green procurement are efficient public transport systems, 

energy-efficient appliances and use of recycled goods policies. 
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Lastly, aligning the current national policies with the CE policies and standards (e.g., ISO/TC 

323) is vital to incorporating and adopting the CE practices within the country's economy (ISO, 

2021).  

Pilot projects and experimentations can be applied to monitor the implementation of these 

policies and measure their effects. Considered as short-term methods, these tools can be a quick 

source to learn from successes and failures. Kosovo can incorporate such tools within its national 

strategies and action plans; thus, they can become the first steps towards CE practices 

implementation.  

 

Conclusion 

All things considered, to see a positive inclusion of circular economy practices in Kosovo, the 

country can consider undertaking the following steps: 

1. Transitioning from linear economy to circular economy will guide Kosovo to actively 

implement EU policies, hence leading to Kosovo becoming a member state of the EU; 

2. Identifying and incorporate circular economy targets, policies and tools within its 

national strategies; 

3. Increasing financial, human and infrastructural capacities to support the transition to 

a circular economy; 

4. Protecting environmental resources during and after the transitioning phase. 
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KOSOVO’S PROSPECTIVE TRANSITION IN CIRCULAR ECONOMY: TARGETS, POLICIES AND TOOLS  

Summary 

The article addresses the topic Kosovo's transition prospective from currently-linear to a circular economy, 
explains the main targets and focal areas of circular economy, presents implementable policies in various economic 
sectors in Kosovo and the tools that can be used to monitor and measure the impact of such policies. It aims to provide 
the reader with brief information on Kosovo's economic, social and environmental situation and show that circular 
economy practices can protect Kosovo's resources and help it become sustainable. 
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Introduction 

Recession - in the economic literature, in particular in macroeconomics - a term denoting a 

decline in production, characterized by zero growth of gross national product (GNP) or its decline 

for more than six months.[1] 

A recession has many attributes that can manifest simultaneously and include declining 

metrics of economic activity, such as consumption, investment, government spending, and total 

exports. These metrics reflect factors such as the level of employment and skills of employees, the 

rate of accumulation of savings by households, corporate investment decisions, interest rates, 

demographic situation and government policies. 

One type of recession is a balance sheet recession. This is when many consumers or 

corporations pay off debt, essentially saving instead of spending or investing. Accordingly, such 

actions slow down the economy as a whole. The basic equation of accounting is that assets should 

always be equal to the amount of liabilities plus equity. If asset prices fall below the amount of debt 

created to buy them, then equity becomes negative. This can lead to insolvent consumers or 

corporations. 

Economist Paul Krugman wrote in 2014 that the best working hypothesis is that the financial 

crisis was only a manifestation of the broader problem of excessive debt - the so-called „balance 

sheet recession“.[2] 

The aim of the article is to study, analyze the main indicators and indices, and compare the 

causes and course of recessions of different years in different countries. To achieve the goal of the 

publication, we perform the task. We will find out the main threats inherent in the Ukrainian and 

world economy in the context of the global crisis of 2020. 

Main Part The last Great Recession took place in 2008-2009. It was preceded by the heyday of 

neoliberal economic doctrine, associated with the ideas of US Reaganomics and the Thatcherism of 

Great Britain. The most famous slogan of this era was: „privatization, deregulation and 

liberalization.“ The effectiveness of neoliberal economic doctrine is more than obvious. It was a 
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component not only of economic success, which overcame the stagflation of the 1970s, but also of 

the triumph of market economies, the end of the Cold War era. It inflicted a crushing defeat on the 

Soviet bloc with its obvious inability to cope with the systemic problems of its own economic model, 

and later accelerated the final collapse of the USSR. 

Against this background, the crisis of 2008-2009 in the United States came as a complete 

surprise. The starting point was the bankruptcy on September 15, 2008 of Lehman Brothers, the 

fourth largest investment bank in the United States. The American bank invested money in the real 

estate market and issued cheap loans. In the months leading up to bankruptcy, Lehman Brothers' 

quarterly loss exceeded $ 2.8 billion, up from nearly $ 4 billion in September 2008. The bank's shares 

were rapidly depreciating and investors were losing securities en masse. The US crisis quickly grew 

into a global one. European banks went bankrupt, stock indices fell, unemployment rose and 

government revenues fell. Some countries were forced to apply for loans from the International 

Monetary Fund [3] 

One of the concepts that fully reveals the periodic cycles of changing ups and downs of the 

modern world economy is Kondratiev's cycles. The typical period of „Kondratiev“ waves is 50 years 

with a possible deviation of 10 years, ie from 40 to 60 years. Cycles consist of alternating phases of 

relatively high and relatively low rates of economic growth (Table 1).  

Table 1. Periodic cycles of Kondratiev's rises 

Zero cycle 

1730–1782 

The period before the industrial age is characterized by manual labor, the 

presence of manufactories and artisans. 

The first cycle 

1782–1845 

The period of industrial revolutions in Great Britain, France and the 

Netherlands. 

The second 

cycle 

1845–1894 

The period of the industrial revolution, which covered the countries of 

continental Europe. 

The third cycle 

1894–1937 

Period of widespread introduction of radio communication, internal 

combustion engine, non-ferrous metals, aluminum, plastics, etc. The beginning 

of the concentration of banking and financial capital. 
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The fourth 

cycle 

1937–1977 

Period of multinational and international companies, with direct investment in 

the markets of different countries. It is a time of conglomerations - super-large 

associations of institutions and enterprises involved in the control of 

production and circulation simultaneously in many areas of the world 

economy. 

The fifth cycle 

1977-2016 

A new stage in the development of the global financial, banking, economic 

systems, the formation of a single network of large and small firms, the 

expansion of the global eco-economy, the introduction of basic and improving 

innovation, technology, computer revolution. 

The sixth cycle 

2016 

A time when the economies of wealthy countries are experiencing a slight 

downturn due to the third phase of the global financial crisis, and then the 

trajectory of sustainable development with potential growth will begin. The 

economies of poor countries continue to slow, primarily due to lower 

commodity prices, the pressure of the dollar debt burden, and so on. 

 

Thus, Kondratev determined the approximate time limits of each of the cycles and described 

the patterns, while describing the short waves of economic conditions, which have other patterns. 

One of the indicators is that he was one of the first to predict the Great Depression of 1929-33 

before it began. 

The socio-economic crisis, which began in 2008 in the United States and spread rapidly on a 

global scale, was a turning point in the development of the fifth major cycle of M. Kondratiev. The 

world economy has finally entered a declining wave of the great cycle. By force of destructive 

influence on economy, the crisis of 2008-2009 is often compared to the Great Depression. Instead, 

a comparison of the main indicators that characterize the depth of the downturn in the US economy 

in both cases suggests that the 2008 crisis was weaker. Between 1929 and 1933, industrial 

production in the United States fell by 56 percent, exports fell by 80 percent, the Dow Jones index 

rose by 300 percent between 1924 and 1929, and fell by 89 percent in 1932. In 2009, world GDP 

decreased by 0.6 %, including in the United States - by 3.1 %, in the EU - by 4.2 %. Unemployment 

in the United States during the Great Depression rose from 3.2 % in 1929 to 25 % in 1933, which 

was higher than in 2009. 

The scenario of the crisis development in 2008-2009 reveals the characteristics of the 

„Zhuglyar“ type of cyclicality - it is rapid, uncontrolled growth, the so-called „overheating“ of the 
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economy with rising resource prices; financial speculation; a sudden deep collapse of the economy, 

which turns into a long period of recovery. [4] 

For 2020-2021, analysts predicted a global economic crisis. First of all, due to mistakes in the 

policy of central banks, price shocks in the markets, dangerous levels of debt of households, 

corporations and countries. But suddenly the coronavirus entered the game, which instantly 

changed the course of history. 

On March 27, 2020, the head of the International Monetary Fund (hereinafter IMF) Kristalina 

Ivanova Georgieva-Kinova in her address pointed out that the IMF overestimated the growth 

prospects for 2020 and 2021. In her opinion, it is obvious that the world has entered a new recession 

- worse than in 2009. The main planetary problem today is the Covid-19 virus. The crisis dispels 

hopes for economic growth in 2021, instead, world production is projected to be the lowest since 

the 2008-2009 financial crisis. The IMF believes that the level of economic growth will be lower than 

2.9 %, which was achieved in 2019 and will fall to 0.7 %. The last time such indicators were recorded 

was in 2009. 

The main planetary problem today is the Covid-19 virus. The crisis dispels hopes for economic 

growth in 2021, instead, world production is projected to be the lowest since the 2008-2009 

financial crisis. The IMF believes that the level of economic growth will be lower than 2.9 %, which 

was achieved in 2019 and will fall to 0.7%. The last time such indicators were recorded was in 

2009.[5] 

In order to illustrate the indicators of the crisis caused by the virus „COVID-19”, we propose 

to analyze the Aviation industry. This area was almost the first in the world to feel the threatening 

trends and consequences of the crisis (Table 2). 

Table 2. Economic decline of air revenues in the regions for the month of September 2020 

 

 

 

   

   

  -15 
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The previous forecast of the International Air Transport Association of March 24 predicted a 

drop in airlines' earnings by $ 113 billion, which is 44 %. However, stricter flight restrictions were 

imposed in a few weeks, and the crisis hit Africa and Latin America harder. 

The head of the International Air Transport Association (IATA), Alexandre de Juniac, considers 

it unlikely that the industry will recover quickly and predicts that it will be gradual (Table 3).[6] 

Table 3. Declining revenues of global airlines 

According to experts, airlines may not receive about 113 billion dollars. only for 2020. In turn, 

this is likely to cause the dismissal of 25 million workers, which is 38, 17% of all persons (which is 

65.5 million) who currently work in the aviation industry and related segments of the economy. 

Based on IATA data, the journal Economics forecasts a recovery period of three years. Recovery will 

be gradual, difficult, in contrast to the exit from the crisis of 2008, which took place over two years 

(Figure 1).[7] 
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Figure 1. Global GDP growth during 2008 - 2020 

• Based on the indices and indicators and opinions of experts, it is possible to draw 

conclusions about the disappointing trends of the global crisis, caused mainly by the pandemic 

„COVID-19“. At the same time, attention should be paid to the existence of national differences in 

the global crisis. 

According to a number of experts, there are several main threats to our Ukrainian economy: 

• danger of panic, panic among some Ukrainian citizens, business and investors - these 

are the main risks caused, in part, by the lack of a successful government team, in part, by the slow 

communication between the government and Ukrainian society; 

• falling revenues of the industrial sector - during the last eight months of 2020 in 

Ukraine there is a slowdown in industrial production. Caused by both the reduction in prices for 

finished products compared to 2019, and the strengthening of the hryvnia, which is especially 

noticeable in exports; 

• Today's global trends indicate a global decline in demand in raw material markets. And 

the Ukrainian economy relies primarily on raw goods that it exports; 

• risk zone due to the dependence of the Ukrainian economy on external borrowing. 

And 2021 is the time of maximum payments of Ukraine to public debt creditors; 

• threat of default, subject to termination of cooperation with the IMF, which provides 

loans to the Ukrainian state at the lowest interest rates, subject to the necessary reforms, credits 

directly to the state budget, maintains reserves, etc. 
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Given the possible scenarios, the state of Ukraine has only two ways out of them. The first is 

deregulation, which involves removing obstacles to business development, eliminating ineffective 

regulatory procedures, outdated legislation, eliminating unnecessary licensing, and facilitating the 

administration of business procedures. And the crisis period is the most appropriate time to increase 

economic freedoms, which may be the main step to strengthen the national economy in the face of 

threats and risks.[8] The second is to use its own „margin of economic strength“, based on a stable 

financial and banking system, no pressure on corporate debt, etc.[9]. 

 

Conclusions 

As of today, the whole world is on the verge of a new global economic crisis. The state of 

Ukraine, like other world countries, has national characteristics in the course of economic processes. 

Our state is in the least favorable position. In a situation of recession, the most vulnerable are the 

economies of developing countries with a small margin of safety, which, unfortunately, includes 

Ukraine. 

Compared to the 2008 recession, the 2020 crisis is more complex. It is difficult to predict how 

long the recession will last, because the cycle can last 10-15 years. Domestically, the recession 

manifests itself as follows - it is rising inflation; increase in prices for all types of goods / services; 

reduction of production; reduction in the number of jobs, rising unemployment; reducing the 

number of loans issued; growth of remittances to other countries; depreciation of stock indices; 

increasing the amount of public debt. At the same time, the main threats to the Ukrainian economy, 

such as panic, risk zones from external borrowing and pegging to the commodity market, could have 

a significant impact on the crisis. The Ukrainian economy has a margin of safety in part, largely due 

to banking and NBU reform. The reserves of the National Bank of Ukraine are much higher than in 

previous years, and the public debt is moderate, moreover, most of it has been converted into 

hryvnia, which will contribute to stability at the time of devaluation. Also, the quality of banks' loan 

portfolios is better, and most of the problem debts are already reserved. Therefore, it can be argued 

that the Ukrainian economy is entering the global crisis in „better shape“ than it was in 2008 or 

2013.[10] 

Based on the analysis of methods of overcoming the crisis in the United States in 2008, it can 

be argued about a non-standard approach to achieving economic stabilization. The methods used 

in this approach do not correspond to the neoliberal postulates, the Washington Consensus or the 

programmatic approaches of international financial institutions, in particular, the IMF. TARP 

(Troubled Asset Relief Program), ARRA (American Recovery and Reinvestment Act of 2009) and non-



238 

standard monetary policy of the US Federal Reserve were the main steps that overcame the crisis 

and shortened the stabilization process.[11] 
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Introduction 

Poverty and illiteracy. Pollution and overpopulation. Unemployment and hunger. Injustice, 

poor health care, racial and gender inequality, lack of economic development, non-recyclable waste, 

overconsumption and many other problems are manifested to varying degrees in various countries 

of the world. Somewhere these problems have been solved, somewhere people are actively moving 

towards solving them, and in some countries the problems of underdevelopment have a terrifying 

effect on the population. And also countries that do not adhere to environmental production 

standards pollute the environment and the consequences of this will be felt by the entire globe, 

including those countries where environmental standards are at the highest level. The influx of 

refugees from countries with poor economies and unceasing wars to rich and developed countries 

raises the level of crime and poverty in them. Therefore, if humanity strives for prosperity, the goals 

of sustainable development must be achieved by every country without exception. This is very 

important for building a sustainable global society living in a world that is not destroyed every day 

by environmental pollution. Sustainable development is important for Lithuania, as it will help 

preserve the beautiful Lithuanian nature and put an end to the massive outflow of the population 

from the country. 

Purpose: to show how successful are Lithuanian achievements of Sustainable Development 

goals  

Tasks: 

1. Describe the concept of sustainable development. 

2. Represent and analyze the goals of sustainable development of Lithuania. 

3. Represent and analyze achievements of sustainable development of Lithuania. 

Methods: analysis of scientific sources and statistics. 

 

1. Concept of sustainable development 

Sustainable development is a model of the use of resources, a model of interaction between 

people and nature and a model of civilization development based on innovations, in which the 
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satisfaction of the vital needs of the present generation is achieved along with the preservation of 

the environment, strengthening of personal and public health, and without depriving future 

generations of such an opportunity. From this general position follows a number of guiding 

principles aimed at the modernization of public institutions, which must be realized at all levels of 

the world community and applied in practice. Modernization guidance is not limited to the 

economic system, but also includes regulation and control in the social sphere, in science, culture 

and education, in innovation and technology development, in the field of defense, security, etc. 

Today’s framework on sustainable development is quite strong although there is still a huge 

way to go. The latest report published by The Intergovernmental Panel on Climate Change (2019) 

demonstrated that big changes will need to happen quickly regarding the reduction of CO2 

emissions to keep the Earth’s temperature below 2ºC and prevent its devastating impacts.  

The Sustainable Development Goals (SDGs) or Global Goals are a collection of 17 interlinked 

global goals designed to be a blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. The 

SDGs were set in 2015 by the United Nations General Assembly and are intended to be achieved by 

the year 2030. They are included in a UN Resolution called the 2030 Agenda or what is colloquially 

known as Agenda 2030. 

The 17 SDGs are: (1) No Poverty, (2) Zero Hunger, (3) Good Health and Well-being, (4) Quality 

Education, (5) Gender Equality, (6) Clean Water and Sanitation, (7) Affordable and Clean Energy, (8) 

Decent Work and Economic Growth, (9) Industry, Innovation and Infrastructure, (10) Reducing 

Inequality, (11) Sustainable Cities and Communities, (12) Responsible Consumption and Production, 

(13) Climate Action, (14) Life Below Water, (15) Life On Land, (16) Peace, Justice, and Strong 

Institutions, (17) Partnerships for the Goals. 

The concept of Sustainable Development is aimed at eliminating the factors that are globally 

destroying the world society, ecology and economy. The global implementation of the ideas of 

sustainable development has greatly improved, but the challenges that sustainable development 

fights continue to pose a major threat to the planet. 

 

2. Goals of sustainable development in Lithuania 

In 2003, Lithuania approved a Sustainable Development Strategy. The strategy takes into 

account the unique features of Lithuania as a state in transition. The key aim of SD in Lithuania is to 

reach the current (2003) developmental level of EU countries in terms of indices of economic and 

social growth, as well as resource quality that does not exceed the EU's permissible emission 

standards by 2020 (Nacionalinė Darnaus Vystymosi Strategija, National strategy for sustainable 
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development, 2011). The principal goal of the SD Strategy is to achieve the GDP and living conditions 

of the EU's old countries. As a result, Lithuania's adoption of SD is inextricably linked to the country's 

EU membership, as Euro integration will have the greatest impact on Lithuania's growth. 

However, Lithuania, along with other Central and Eastern European countries, has moved a 

remarkable distance from becoming part of the Soviet bloc to being European Union member-states 

in a relatively short period of time (Berend 2007). The structure of values in Central and Eastern 

European countries has been greatly altered by major changes in the political and economic spheres 

since 1989 and the fall of communist regimes. East-Central European countries started their shift 

from a „Soviet-style“ to a „Western-style“ state (Aidukaite 2009). 

And so, the Sustainable Development Goals of Lithuania of 2003 intersect with some of the 

17 goals of global sustainable development, which were put forward in 2015. More specifically, it 

can be formulated as follows: to achieve by 2020 an average (of 2003) of EU-15 old countries (among 

them Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, 

Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom) according to the following indicators: 

1. GDP per capita (based on purchasing power parity) 

2. Poverty rate after taxes and transfers 

3. CO₂ emissions from fuel combustion for electricity and heating per total electricity 

output MtCO₂/TWh 

4. Share of renewable energy in total primary energy supply 

5. Mean area that is protected in terrestrial sites important to biodiversity 

6. Mean area that is protected in freshwater sites important to biodiversity 

7. Homicides per 100,000 population 

8. Persons held in prison per 100,000 population 

In summarizing the goals of sustainable development of Lithuania were put forward in 2003, 

the reason for which is the accession to the European Union. The main goal was to achieve the 

standard of living of 15 EU old countries. This can be measured by comparing the above 8 indicators. 

 

3. Achievements of sustainable development goals in Lithuania 

After joining the EU, one of the key ambitions of Lithuania was to get closer to the standard 

of the EU-15 old member-states. Achieving the level of GDP and living standards of the EU old 

countries was the main objective of SD strategy. 

Data for any one year is not publicly available, therefore, in this work, data will be presented 

as new as possible, but not for the same period of time. 
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So the first and most important indicator of economic well-being and living standards is GPD 

per capita (based on purchasing power parity). GDP is used in Purchasing Power Parity (PPP) per 

capita instead of market exchange rate in order to convert currencies what gives possibility to 

compare the output of economies and their welfare in real terms (that is control over differences in 

price levels) (International Comparison Program 2005). Also important is poverty rate after taxes 

and transfers, so both data charts will be represented in the following figures. 

 

1 figure. Bar graph on economy 

Compiled by the author based on worldbank.org 

As the graph 1 shows, Lithuania has reached the goal of achieving the GDP level of 15 old EU 

countries and by 2019, Lithuania's GDP exceeds the average GDP of 15 EU countries by USD 8850 

or EUR 7526, respectively. However, poverty rate after taxes and transfers over time only moved 

away from the Lithuanian (2003) and the average of 15 EU countries, so the situation got worse. In 

general, the first goal has been achieved, but the second has not. 

The next important step in the sustainable development of Lithuania is environmental 

improvement. CO 2 emissions and share of renewable energy in total primary energy supply play a 

big role in this. 
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2 figure. Bar graph on energetics and ecology 

Compiled by the author based on www.iea.org 

The graphs show that carbon dioxide emissions in Lithuania have increased and exceeded the 

emissions of 15 EU countries in 2003. However, this has nothing to do with the global increase in 

emissions, as the old EU countries have reduced their CO2 emissions by 2017 compared to 2003 

levels according to International Energy Agency (2019). But the share of renewable energy in total 

primary energy supply in Lithuania has exceeded the average of 15 EU countries and also remains 

one of the highest in Europe. Thus, the planned level of the fourth indicator has been reached, and 

the third remains unreached. 

In the matter of maintaining the ecological balance, it is also necessary to pay attention to the 

indicators of mean area that is protected in terrestrial and freshwater sites important to 

biodiversity. 
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3 figure. Bar graph on ecology 

Compiled by the author based on unstats.un.org 

And so, indicators of a mean area that is protected in terrestrial and freshwater sites 

important to biodiversity in Lithuania exceeded the average indicators of 15 EU countries. Also, the 

percent of mean area that is protected in terrestrial and freshwater sites important to biodiversity 

in Lithuania remains one of the highest in the world. Thus, the targets for the fifth and sixth 

indicators were achieved and exceeded. 

The next group of two indicators is associated with the rule of law in the country, which affects 

its social situation.  

 

4 figure. Bar graph on crimes 

Compiled by the author based on dashboards.sdgindex.org 
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As the graphs show, the number of murders in Lithuania has dropped significantly over 15 

years, but the average of 15 EU countries remains unreached. Also, the number of prisoners in 

Lithuania compared to 2003 decreased slightly, but the value of this indicator began to grow rapidly 

since 2008 and by 2011 reached the highest level for the period 2000-2017, namely 322 prisoners 

per 100,000 people. Thus, targets 7 and 8 remain unreached, although Lithuania has made good 

progress towards target 7. 

As a result, 5 out of 8 goals presented in this work were achieved. The main object of 

sustainable development in Lithuania, the level of GDP, equal to the average value of the GDP of 15 

old EU countries, has been achieved. Crime problems remain unresolved, but major steps have 

already been taken in this direction. The situation with the environment is somewhat better, most 

of the territory is protected by law and the share of renewable energy in total primary energy supply 

is growing, however, the level of CO2 emissions continues to grow in Lithuania, while in 15 old EU 

countries it is decreasing. Thus, the sustainable development goals of Lithuania in 2003 can be 

considered achieved in most of the targets. 

 

Conclusion  

1. Sustainable development is the idea that human societies must live and meet their 

needs without compromising the ability of future generations to meet their own needs. The 

Sustainable Development Goals (SDGs) or Global Goals are a collection of 17 interlinked global goals 

designed to be a blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. 

2. Goals of sustainable development of Lithuania were put forward in 2003, the reason 

for which is the accession to the European Union. The main goal was to achieve the standard of 

living of 15 EU old countries. 

3. The main object of sustainable development in Lithuania, the level of GDP, equal to 

the average value of the GDP of 15 old EU countries, has been achieved. Crime problems remain 

unresolved, but major steps have already been taken in this direction. The situation with the 

environment is somewhat better, most of the territory is protected by law and the share of 

renewable energy in total primary energy supply is growing, however, the level of CO2 emissions 

continues to grow in Lithuania, while in 15 old EU countries it is decreasing. Thus, the sustainable 

development goals of Lithuania in 2003 can be considered achieved in most of the targets. 
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ACHIEVEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 

Summary 

This paper shows how successful are Lithuanian achievements of Sustainable Development goals. Sustainable 
development is a model of the use of resources, a model of interaction between people and nature, and a model of 
civilization development based on innovations, in which the satisfaction of the vital needs of the present generation is 
achieved along with the preservation of the environment, strengthening of personal and public health, and without 
depriving future generations of such an opportunity. Goals of sustainable development of Lithuania were put forward 
in 2003, the reason for which is the accession to the European Union. The main goal was to achieve the standard of 
living of 15 EU old countries. The main object of sustainable development in Lithuania, the level of GDP, equal to the 
average value of the GDP of 15 old EU countries, has been achieved. Crime problems remain unresolved, but major 
steps have already been taken in this direction. The situation with the environment is somewhat better, most of the 
territory is protected by law and the share of renewable energy in total primary energy supply is growing, however, the 
level of CO2 emissions continues to grow in Lithuania, while in 15 old EU countries it is decreasing. Thus, the sustainable 
development goals of Lithuania in 2003 can be considered achieved in most of the targets.  
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Įvadas 

Tarptautinis jungtinis Baltijos šalių projektas „Rail Baltica“ įgauna vis didesnį pagreitį ir 

susilaukia vis daugiau dėmesio. Projektas ilgas ir sudėtingas – jį įgyvendina ir finansavimu rūpinasi 

Lietuva, Latvija ir Estija, be to, prie jo prisideda ir Lenkija bei Suomija. Pirmosios idėjos apie Baltijos 

Jūros regiono šalis jungiantį traukinio ruožą buvo pristatytos dar 1991-1997 metais, o 

bendradarbiavimo sutartis tarp Estijos, Latvijos ir Lietuvos susisiekimo ministrų pasirašyta 2001 

metais. 2014 metais pasirašyta sutartis tarp trijų Baltijos šalių premjerų ir įsteigta „RB Rail AS“. Nuo 

to laiko projekto vystymo darbai įsibėgėjo ir buvo atliekamos įvairios studijos (techninės, kaštų ir 

naudos analizė ir pan.), pasirašomos sutartys dėl finansavimo ir projektavimo. „Rail Baltica“ 

projektas svarbus ne tik kaip tarpvalstybinis susisiekimo projektas, bet ir kaip naujos, tvaresnės ir 

draugiškesnės gamtai, Europos transporto politikos dalis. Šiame straipsnyje „Rail Baltica“ bus 

aptariamas darnaus vystymosi rėmuose, bus analizuojamos ne tik atsiveriančios galimybės, bet ir 

galimos kliūtys.  

Straipsnio tikslas – apibūdinti „Rail Baltica” projekto ypatumus darnaus vystymosi rėmuose.  

Straipsnio uždaviniai:  

1. Apibūdinti darnaus vystymosi svarbą pagrindiniuose valstybės projektuose. 

2. Išanalizuoti „Rail Baltica“ projekto perspektyvas. 

3. Identifikuoti galimus „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimo trūkumus. 

Darbo metodai: mokslinių, norminių teisės aktų ir kitų šaltinių analizė, palyginimas.  

 

1. Darnaus vystymosi svarba valstybiniuose projektuose ir „Rail Baltica” projekto perspektyvos 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos puslapyje, skyriuje „Nacionalinė darnaus vystymosi 

politika“ (2020) darnus vystymasis paprastai paaiškinamas kaip šiuolaikinės valstybės ir visuomenės 

raidos kelias, besiremiantis „trimis pagrindiniais elementais – aplinkos apsauga, ekonomine ir 

socialine gerove.“ Taigi tai yra gan paltus apibrėžimas, kurį labiau tiktų taikyti valstybiniame 

lygmenyje, o ne kalbant apie verslą (šioje srityje geriau tiktų terminas „verslo socialinė 

atsakomybė“).  
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Kaip teigia Laurinavičius ir Reklaitis (2011) „darnus vystymasis jau ilgą laiką yra vienas iš 

svarbiausių ES politikos prioritetų. Pirmoji ES darnaus vystymosi strategija buvo priimta 2001 m., o 

2006 m. ji atnaujinta, sudarant prielaidas pašalinti išryškėjusius trūkumus ir atsižvelgti į naujai 

kylančias problemas“. 

Darnus vystymasis yra globalus tikslas, bet jo įgyvendinimas gali būti lokalus (Burkšienė, 2016). 

Taigi kalbant apie „Rail Baltica“ projektą, kaip apie svarbų ne tik Lietuvai, bet ir dar keturioms kitoms 

valstybėms, o netiesiogiai – ir daugiau ES valstybių (ties Varšuva besibaigianti „Rail Baltica“ atšaka 

bus sujungta su į Vakarų Europą vedančia geležinkelio vėže), į jį galima pažvelgti ir per darnaus 

vystymosi prizmę.  

Pirmiausia vertėtų paeiliui aptarti šį tarptautinį geležinkelio vėžės projektą per 3 aukščiau 

minėtus darnaus vystymosi aspektus:  

1. Aplinkos apsauga, 

2. Ekonominė gerovė, 

3. Socialinė gerovė.  

Aplinkos apsaugos klausimai šiuolaikiniame pasaulyje jau yra esminiai ir yra nuolat įtraukiami 

ne tik į aplinkosaugines bet ir į politines ir ekonomikos vystymo strategijas. Pavyzdžiui, Europos 

Sąjungoje šie klausimai į dienotvarkę įtraukiami jau nuo 1985 metų, o 1985 metais priimtas ir 

„Darnusis Europos aktas”, kuris aplinkos apsaugą pristatė kaip Europos šalių bendradarbiavimo 

objektą (Laurinavičius ir Reklaitis, 2011, p. 176). Aplinkosaugos svarba buvo dar labiau įtvirtinta 

tokiose svarbiose sutartyse kaip Amsterdamo, Nicos ir Lisabonos.  

Šiuolaikiniai geležinkeliai yra viena iš išeičių, padedančių mažinti aplinkos taršą ir kamščius 

gatvėse. Straipsnyje „Rail Baltica“ tiesia naujas galimybes laisvosioms ekonominėms zonoms” 

teigiama, kad „gabenant keleivius ar krovinius geležinkeliu į aplinką išmetama apie 3 kartus mažiau 

teršalų nei vežant autotransportu ir net 9 kartus mažiau nei skraidinant lėktuvais.” (Verslo Žinios, 

2021). Turėdami galimybę greitai ir saugiai pasiekti savo darbo vietą, žmonės renkasi ne nuosavą 

automobilį, o nuolatinį traukinio bilietą. „Rail Baltica“ jungs Helsinkį, Taliną, Rygą, Vilnių, Kauną ir 

Varšuvą. Pavyzdžiui, vienai iš atkarpų sujungus Kauną su Vilniumi, žmonės turės patikimą ir greitą 

būdą vykti tarp šių miestų darbo reikalais. Kelionė iš Rygos į Taliną arba į Vilnių truks apie 2 valandas 

(žr. pav.). 
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1 pav. „Rail Baltica“ vėžės žemėlapis 

Šaltinis: (2021, kovo mėn. 12 d.). „RINA to provide RAMS services for the TEN-T Rail Baltica“. 

Baltic Transport Journal. 

 

Planuojama, kad maksimalus „Rail Baltica“ bėgiais važiuojančio keleivinio elektrinio traukinio 

greitis sieks apie 240 km/h (krovininio – 120 km/h). Saugomose gamtos arealuose bus naudojami 

garso nepraleidžiantys barjerai ir specialios perėjos laukiniams gyvūnams (Rubesa, 2018). Anot, 

Rubesa, CO2 emisijų sumažinimo nauda sieks 3 milijardus eurų, o oro taršos – 3.3 milijardo. Šie ir 

panašūs aplinkosauginiai veiksniai lemia, kad „Rail Baltica“ projektas atitinka darnaus vystymosi 

koncepciją Europos Sąjungos rėmuose.  

Kalbant apie ekonominio vystymosi perspektyvas, „Rail Baltica“ planuose yra išties nemažai 

aspektų, kurie leidžia daryti prielaidas, jog šis projektas bus ekonomiškai naudingas (ypač Baltijos 

šalių gyventojams, o tarp jų, žinoma ir Lietuvai). Dar 2002 metais paskelbtoje „Valstybės ilgalaikės 

raidos strategijoje“ buvo kalbama apie „geležinkelio I koridoriui (šiaurės-pietų) kryptimis 

modernizuoti ir įtraukti į transeuropinius tinklus“ (p.37) kaip prioritetinę Lietuvos transporto ir 

tranzito vystymo strategijoje dalį. O dabar, projektui jau įgavus ne tik konkretų pavadinimą ir 

finansavimą, oficialioje projekto svetainėje pateikiama informacija, jog projekto įgyvendinimą 

finansuoja Lietuva, Latvija ir Estija, o ES dengia iki 85 proc, visų galimų išlaidų. Žemiau esančioje 

lentelėje pateikiamas CEF fondo ir Baltijos šalių finansinių išteklių prieinamumas (2018 m. liepos 

mėn. duomenys).  

1 lentelė. „Rail Baltica“ finansavimo duomenys  

Estija 235 mln. eurų 

Latvija 303 mln. eurų 

Lietuva 286 mln. eurų 

VISO 824 mln. eurų 
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Šaltinis: Oficialioji Rail Baltica globalaus projekto svetainė 

Kalbant apie ekonominį naudingumą konkrečiai mūsų šaliai, knygos „Geležinkeliai. Bendrasis 

kursas“ autoriai teigia, kad „projekto „Rail Baltica“ reikšmė ta, jog Lietuva kartu su sostine Vilniumi 

tampa dviejų Europos geležinkelių tinklo koridorių (Baltic-Adriatic; North Sea-Baltic Sea) dalimi ir 

įgyja realias galimybes tvarkyti didelę dalį Europos Sąjungos prekybos su trečiosiomis valstybėmis 

srautų“. (Vaičiūnas ir kt., 2018, p. 19). Baltijos Šalims, esančioms Europos geografinėje, bei kol kas 

ir ekonominėje periferijoje, itin svarbios yra jungtys su kitomis, labiau į Vakarus nutolusiomis 

Europos valstybėmis. Taigi „Rail Baltica“ bus ne tik tiesioginis transporto kelias į Vakarus, bet ir svarbi 

ekonominė linija, padėsianti Estijai, Latvijai ir Lietuvai, kurti naujus saitus su Vakarais ir kiek mažiau 

kliautis senaisiais, su Rytų kaimynėmis jungiančiais bėgiais.  

Šioje vietoje svarbu aptarti ir trečiąją darnaus vystymosi sąvokos dedamąją, tai – socialinė 

gerovė. Socialinė gerovė yra glaudžiai susijusi su ekonominiu šalies ar regiono išsivystymu, kadangi 

jis leidžia geriau pasirūpinti gyventojais, teikti jiems kokybiškesnes viešąsias paslaugas, tokias kaip 

sveikatos apsauga, švietimas ir panašiai. Potencialūs „Rail Baltica“ ekonominiai privalumai yra 

pakankamai akivaizdūs, o mažiau matomu socialinės gerovės aspektu, galėtų būti įvardijamas 

saugumas. Vaičiūnas ir kt. pabrėžia, kad „tokie projektai skatina pokyčius socialinėje aplinkoje, 

galimybes formuoti naujus keleivių, krovinių srautus ir turizmo tendencijas“ . Iš jau įgyvendintų 

darbų galima paminėti tai, jog „buvo įrengti viadukai, požeminės pėsčiųjų perėjos, įrengtos skirtingų 

lygių sankryžos, įdiegtos modernios vaizdo stebėjimo sistemos“ (2018, p. 20).  

Apibendrinant galima teigti, jog „Rail Baltica” geležinkelio vėžė atliepia tokią šiais laikais itin 

svarbią darnaus vystymosi temą ir ją išpildo trimis pagrindiniais aspektais: aplinkos apsauga 

(transporto sukuriamo taršos efekto mažinimas), ekonominė gerovės skatinimu (Baltijos šalių 

įsiliejimas į tarpeuropinį geležinkelių tinklą) ir socialinės gerovės didinimu (saugumo didėjimas, 

mažiau kliaunantis ryšiais su rytų valstybėmis).  

 

2. Galimi „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimo trūkumai 

Šiame straipsnyje jau aptarti pagrindiniai esami ir potencialūs „Rail Baltica“ projekto 

privalumai, bet negalima nepaminėti ir jo galimų trūkumų, kuriuos įžvelgia šia tema pasisakantys 

straipsnių autoriai bei mokslininkai. Šiame skyrelyje bus aptariami trys pagrindinės potencialios „Rail 

Baltica“ projekto silpnosios vietos, tai – projekto kaina ir galimos laiko sąnaudos bei projekto realusis 

naudingumas.  

Straipsnyje „Auditors warn of Rail Baltica risks” (2020) teigiama, jog, „Rail Baltica“ projektas iš 

viso turėtų kainuoti apie 5.8 milijardo eurų ir būti užbaigtas iki 2026 metų. Tačiau 2020 metais 
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išleistoje jungtinėje Lietuvos, Latvijos ir Estijos audito analizėje daroma prielaida, kad 

„neefektyvumas ir pokyčių bei rizikos valdymo sistemų trūkumas gali lemti, jog „Rail Baltica“ viršys 

sutartą biudžetą“. Auditoriai taip pat išsiaiškino, kad „RB Rail“ nesugebėjo laikytis nustatytų terminų 

ir dėl to darbai vėlavo 1,5 metų, o pirmosios subsidijos biudžetas buvo viršytas 59,3 milijono eurų. 

(2020). Nors įmonės vadovai tikina, kad šioms problemoms spręsti jau yra imamasi veiksmų, visgi 

galima teigti, jog šio tarpvalstybinio ir itin didelio masto projekto įgyvendinimas gali strigti tiek 

finansinėje tiek tvarkaraščio laikymosi srityse. Pavyzdžiui, 2020 metų birželio mėnesį „Verslo žinios“, 

remdamosi Europos Audito Rūmų informacija pranešė, jog „Rail Baltica“ projektas kainuos jau nebe 

5.8 milijardo, o – 7 milijardus eurų. Taigi akivaizdu, kad projekto kaina yra linkusi kilti ir ši tendencija 

greičiausiai tęsis ir toliau, turint omenyje, kad iki planuojamo projekto užbaigimo dar liko 5 metai.  

„Rail Baltica“ projekto iniciatoriai ir vystytojai, teigia, jog bendrasis projekto naudingumas 

sieks net 18,2 milijardo eurų. Tačiau su tokiu vertinimu linkę sutikti ne visi. Veebel, Ploom ir Markus 

(2018, p. 114) teigia, kad Europoje, greitųjų geležinkelių projektų galima ekonominė nauda yra 

linkusi būti pervertinta, o išlaidos, susijusios su jų tiesimu ir aptarnavimu – nuvertinamos, o projektai 

ne visada atitinka tikruosius poreikius. Europos Audito Rūmų atstovas Lucas T'Joenas, teigia, jog 

„Rail Baltica“ „ekonominis tvarumas nėra akivaizdus, kadangi eismas iš šiaurės į pietus nėra 

intensyvus, be to, čia dominuoja kelių ir jūrų transportas.“ Taip pat jis mini, jog reikėtų mišrios 

keleivių ir krovinių gabenimo linijos, o projekto ilgalaikiam atsipirkimui – eismo intensyvumas turėtų 

būti didesnis (Verslo žinios, 2020).  

Taigi apibendrinant galima, teigti, jog ne visos galimos „Rail Baltica“ laiko ir finansinės 

sąnaudos yra žinomos ar netgi galimos numatyti šiuo metu, nes pateikiami nauji audito vertinimai 

skiriasi. Taip pat projekto galimas atsiperkamumas ir jo nauda, gali būti ne tokie, kokių tikisi projekto 

sumanytojai ir finansuotojai, nes Baltijos regionas nėra itin gausiai apgyvendintas, o taip pat ir 

krovininio transporto srautus ir galimus konkurentus naujajai traukinio vėžei nėra taip paprasta 

numatyti.  

 

Išvados 

1. Darnus vystymasis valstybės projektuose svarbus tuo, jog nustato šiuolaikinės 

valstybės vystymosi kryptį ir skatina teikti bei įgyvendinti valstybinio lygio projektus, kurie būtų 

naudingi aplinkai, ekonomikai ir šalies socialinei gerovei.  

2.  „Rail Baltica“ projektas turi teigiamų perspektyvų aplinkos taršos mažinimo, Baltijos 

šalių ekonomikos skatinimo ir valstybių saugumo didinimo srityse.  
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3. Pagrindiniai iššūkiai, galintys iškilti įgyvendinat „Rail Baltica“ projektą yra susiję su iš 

anksto nenumatytomis laiko ir finansinėmis sąnaudomis, bei kylančia rizika, kad projekto 

ekonominė nauda, nebus tokia didelė, kaip tikimasi (dėl sąlyginai nedidelio Baltijos šalių gyventojų 

skaičiaus).  
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„RAIL BALTICA”: FUTURE POSSIBILITIES AND CURRENT CHALLENGES 

Summary 

Present article discusses the „Rail Baltica“ project from the perspective of sustainable development. The project 
has the potential to positively impact the environment by reducing transport pollution. Second possible outcome is the 
furthering of economic development of the Baltic states and the third one is the improvement of social security by 
focusing on economic ties to the West rather than the East. Main future challenges include possible delays in the 
project’s realization, increasing financial burden and uncertain economic advantage for the scarcely populated Baltic 
countries.  
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RINKŲ SVYRAVIMAI COVID-19 PANDEMIJOS LAIKOTARPIU. 

Božena Janč, Jovita Sprindytė 

Doc. Dr. Dainora Gedvilaitė 

Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultetas 

________________________________________________________________________________ 

Įvadas 

Covid-19 pandemija, prasidėjusi 2019 m. gruodį, sukėlė pasaulinę krizę. Ši pandemija paveikė 

ne tik sveikatos sektorių visame pasaulyje, bet ir pasaulinę ekonomiką bei finansų rinkas. Šį poveikį 

finansų rinkoms galima paaiškinti, kad Covid-19 ligos protrūkis įtakojo daugelio šalių ekonomikas. 

Atsižvelgiant į pandemijos sukeltas ekonomines pasekmes, kiti socialiniai ir politiniai veiksniai buvo 

suvokiami kaip mažiau svarbūs (pavyzdžiui, Brexit arba „ekonominis karas“ su Kinija). Covid-19 

sukeltų padarinių sprendimai tapo prioritetiniais. Pasaulio šalyse taikomi prevenciniai veiksmai 

turėjo bei turi reikšmingą poveikį visoms rinkoms, išorės bei vidaus vartojimui. Nors dabartinės 

krizės priežasčių nereikėtų ieškoti finansų rinkose, tačiau Covid-19 kelia suirutę jose. Covid-19 

pandemijos sukeltas šokas rinkose yra žymiai didesnis nei pasaulinės finansinės krizės 2007 – 2008 

metais. Tačiau Covid-19 poveikis finansinėms rinkoms pradėtas nagrinėti visai neseniai. 

Straipsnio tikslas – nustatyti rinkų pokyčius Covid-19 pandemijos laikotarpiu. 

Straipsnio uždaviniai. Norint pasiekti darbo tikslą, keliami šie uždaviniai: 

1. Atskleisti finansų rinkų svyravimus Covid-19 pandemijos metu. 

1. Atlikti Covid-19 pandemijos įtakos pensijų fondams analizę. 

 

1. Finansų rinkų svyravimai pandemijos metu 

Pasaulinės finansinės organizacijos bei platformos įspėja, kad Covid-19 sukelta pandemija 

turės itin didelės įtakos viso pasaulio finansų rinkoms. Ekonomistai, investuotojai, makleriai itin 

atidžiai stebėjo bei stebi Covid-19 pandemijos poveikį finansų rinkų rodikliams. Ypač atkreipiamas 

dėmesys į JAV finansų rinkos rodiklius. Pavyzdžiui, fiksuojamas „Dow Jones index“ bei S&P prekybos 

kursų staigus kritimas, sukeltas dabartinės pandemijos (1 paveikslas). 
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1 pav. S&P 500 indekso palyginimas 1929, 1987 bei 2020 metais. 

Šaltinis: https://www.luminor.lt/lt/pasauline-pandemija-precedento-neturintys-ivykiai-ir-i-

rinkas-sugrize-dideli-svyravimai#2 

 

Sansa (2020) teigimu dėl pandemijos finansų rinkose vyko itin neeiliniai pokyčiai. 2020 m. 

vasario mėnesį dauguma akcijų indeksų pasiekė neregėtas aukštumas, nes tarp ekspertų bei 

investuotojų vyravo nuomonė, kad Covid-19 netaps pasauline pandemija, o liks tik Kinijos sveikatos 

sistemos problema. Remiantis statistiniais duomenimis, per itin trumpą laiką akcijų indeksai krito 

daugiau nei 20 procentų. Pandemijos padarinius akcijų indeksams galima palyginti su 1929 metais 

didžiosios ekonominės krizės nuosmukiu bei 1987 m. spalio 19 d. pavadintu „juoduoju 

penktadieniu“ nuosmukiu. 

Vienas iš svarbiausių indeksų Baltijos šalims – OMX Baltic Benchmark (Baltijos šalių akcijų 

lyginamasis indeksas). Šį indeksą sudaro didžiausių bei likvidžiausių bendrovių, kurios yra 

atstovaujamos Nasdaq Baltijos šalių rinkoje, akcijos. Šio indekso struktūra yra peržiūrima du kartus 

per metus. Taip užtikrinama, kad OMX Baltic Benchmark indeksas atspindėtų tinkamiausią strategiją 

investavimui, patiriant mažiausias sąnaudas sandorio sudarymo metu.  

Akivaizdu, kad pastarasis indeksas į Covid-19 sukeltą pandemiją reagavo labai panašiai, kaip ir 

S&P 500 indeksas. Nors OMX Baltic Benchmark indeksas nebuvo pasiekęs rekordinių aukštumų 

pandemijos laikotarpiu, tačiau 2020 metų vasario mėnesį prasideda staigus indekso kritimas, kuris 

sustoja 2020 m. kovo mėnesio pabaigoje – balandžio mėnesio pradžioje (2 paveikslas). 

https://www.luminor.lt/lt/pasauline-pandemija-precedento-neturintys-ivykiai-ir-i-rinkas-sugrize-dideli-svyravimai#2
https://www.luminor.lt/lt/pasauline-pandemija-precedento-neturintys-ivykiai-ir-i-rinkas-sugrize-dideli-svyravimai#2
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2 pav. OMX Baltic Benchmark indeksas 2019 m. gruodžio 1 d. – 2021 m. balandžio 1 d. laikotarpiu 

Šaltinis: https://nasdaqbaltic.com/statistics/lt/charts 

 

Tačiau po staigaus OMX Baltic Benchmark indekso kritimo, pastebimas vis ženklesnis Baltijos 

šalių akcijų rinkų atsigavimas. Nors 2020 m. kovo 16 d. buvo fiksuotas didžiausias OMX Baltic 

Benchmark indekso kritimas (-23,67 %), tačiau praėjus metams nuo šio nuosmukio, buvo fiksuotas 

itin ženklus indekso pakilimas (+27,78 %). 

Sansa (2020) manymu pasaulinės finansų rinkos uždarymas gali stipriai paveikti akcijų kainas. 

Covid-19 pandemija privertė finansų rinkas atsisakyti tam tikrų prekybos krypčių. Šis atsisakymas 

gali neigiamai paveikti pasaulio ekonomiką. Net Kolombo vertybinių popierių birža, kurios visų akcijų 

kainų indeksas krito 9 proc. per 2020 m. kovo mėnesį, buvo priversta stabdyti veiklą net 3 kartus per 

minėtą laikotarpį. 

Ekspertai nustatė, kad finansų rinkos itin greitai sureagavo į pandemiją. Prognozuojama, kad 

ši finansų rinkų reakcija sukels pasaulinę recesiją. Baret ir kiti (2020) nurodė galimą pandemijos 

poveikį ne tik finansų rinkoms, bet ir bankams bei kad Covid-19 turi itin reikšmingą poveikį bendrai 

finansinei rinkai. Buvo stebimas ženklus akcijų, naftos, obligacijų, kapitalo rinkų nuosmukį visame 

pasaulyje. Šie pokyčiai įrodė, kad Covid-19 sukelta pandemija pastūmėjo finansų rinkas visai kita 

kryptimi ir priešingą atsaką į tam tikras investicijas. Tačiau literatūros analizė atskleidė, kad Kinijos 

finansų rinkos išlieka stabilios, priešingai nei kitose valstybėse. 

Manoma, kad finansų rinkų svyravimus Covid-19 pandemijos metu sukelia investuotojų 

susirūpinimas. Mokslinėje literatūroje randama informacijos, kad ligos sukelta pandemija sukėlė 

https://nasdaqbaltic.com/statistics/lt/charts
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rūpesčių bei netikrumo jausmą investuotojams. Dėl to skirtingų šalių finansų rinkų rodikliai tapo itin 

nepastovūs, akcijų kainos gerokai krito. 

 

2. Pensijų fondų apžvalga Covid-19 laikotarpiu 

Adomkus (2020) viename iš interviu teigė, jog labiausiai nukentės tie asmenys, kurie pensijas 

kaupia didžiausios rizikos fonduose t. y. didžioji lėšų dalis yra investuojama į akcijas. II-oje pakopoje 

šie fondai yra siūlomi bei priskiriami asmenims, kuriems iki pensijinio amžiaus yra likę nuo keliolikos 

iki keliasdešimt metų. 

Remiantis Lietuvos banko skelbiama „Lietuvos II ir III pakopos pensijos fondų rinkos apžvalga“ 

2020 metai pasižymėjo nestandartiniais finansų rinkų svyravimais. Metų pradžioje pensijų fondų 

vienetų vertės krito dviženkliais skaičiais, tačiau balandžio mėnesį pastebėtas ženklus atsigavimas. 

2020 metų pabaigoje vyravo teigiami rezultatai. Lietuvos banko teigimu, 2020 m. vasario – kovo 

mėnesiais vykę vertybinių popierių kainų kritimai turėjo itin didelį poveikį pensijų fondų vertėms. 

Neigiamas pensijų fondų pokytis siekė nuo 16 iki 18 procentų. (1 lentelė) 

1 lentelė. Pensijų fondų dalyvių, gimusių 1996 – 2002 m., grupės pensijų fondų vienetų verčių 

pokyčiai 2020 m. 

Laikotarpis SEB 1996 – 2002 m. 

dalyvių grupės pensijų 

fondas 

INVL pensija 1996 – 

2002 m.  

Swedbank pensija 

1996 – 2002 m. 

Per I ketvirtį -18,16 proc. -17,36 proc. -17,17 proc. 

Per I-II ketvirčius -6,88 proc. -7,39 proc. -7,41 proc. 

Per I-III ketvirčius -2,81 proc. -4,11 proc. -3,89 proc. 

Per 2020 metus 5,59 proc. 4,95 proc. 3,74 proc. 

Šaltinis: Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų rinkos apžvalga 

 

Tačiau atsižvelgiant į visų 2020 metų pensijų fondų rezultatus, pensijų fondų vieneto vertės 

padidėjo nuo 4 iki 10 proc. Galima teigti, kad pensijų fondai – ilgalaikiai taupymo produktai. Dėl šios 

priežasties pagal trumpalaikius pensijų fondų vienetų verčių pokyčius jų vertinti nereikėtų.  

 

Išvados 

1. Atlikus mokslinės literatūros bei statistinių duomenų analizę buvo nustatyta, kad 

pasaulinę finansų rinką geriausiai atspindi S&P indeksas, o Baltijos šalių finansų rinką – OMX Baltic 

Benchmark indeksas. Remiantis S&P indekso svyravimais, galima teigti, kad Covid-19 pandemijos 

sukeltas finansų rinkų nuosmukis buvo žymiai stipresnis nei 2007 – 2008 m. finansinės krizės 
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padariniai. Covid-19 pandemija yra prilyginama finansų rinkų griūčiai 1929 ir 1987 metais. Nors 

situacija gerėja, tačiau finansų rinkos lieka itin nestabilios. OMX Baltic Benchmark indeksas taip pat 

itin jautriai reagavo į Covid-19 pandemiją, tačiau praėjus metams po didžiausio indekso nuosmukio, 

situacija yra žymiai geresnė. 

2. Ekspertų nuomone, didžiausius nuostolius patiria pensijų fondų dalyviai, 

investuojantys savo lėšas į rizikingiausius pensijų fondus. Tačiau pensijų fondas yra ilgalaikis 

produktas, todėl trumpuoju laikotarpiu patirtų nuostolių nereikėtų priimti už gryną pinigą. Nors 

atskirais laikotarpiais pensijų fondų rezultatai buvo neigiami, tačiau per metus buvo gaunama 

teigiama finansinė grąža. 
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MARKET FLUCTUATIONS DURING COVID-19 PANDEMIC 

Summary 

The pandemic has led to extremely extraordinary changes in the financial markets. Although in february 2020, 
most stock indices reached unprecedented heights, but in the very short time, stock indices fell by more than 20 percent. 
The effect of the pandemic on financial markets can be compered to the recession of the Great depression and the 
recession of 1987 october 19. This reaction of financial markets is projected to lead to a global recession. The negative 
change in pension funds ranged from 16 to 18 percent. However, pension funds are long-term savings products. As a 
result, short-term changes in the value of pension fund units should not be assessed. 
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Įvadas 

Kaip užtikrinti kokybišką klientų aptarnavimą – vienas pagrindinių klausimų, kuris neduoda 

ramybės kiekvienam verslo atstovui. Nepriklausomai nuo to, kokios prekės ar paslaugos yra 

teikiamos klientui, įmonės vertybes ir įvaizdį reprezentuoja būtent tie darbuotojai, kurie turi 

tiesioginį kontaktą su vartotojais. Šiuo metu kompanijos dažniausiai renkasi greitą ir lengvą kelią, 

tam kad gautų pripažinimą, bei padidintų pelną. Kompanijų vadovai pamiršta, jog svarbiausi yra 

klientus aptarnaujantys darbuotojai, kurie ir yra organizacijos veidas. Klientams, nėra svarbus 

ogranizacijos vidinis darbas bei pastangos. Klientai nori būti pastebėti, svarbūs, išklausyti bei puikiai 

aptarnauti.  

Ekonominio nuosmūkio metu vis daugiau dėmesio skiriama puikiam klientų aptarnavimui. Tiek 

privačioms, tiek viešoms organizacijoms puikus klientų aptarnavimas tampa labai svarbus. Tai yra 

reikšmingas privalumas bei išskirtinis bruožas. Kokybiškas aptarnavimas padeda organizacijoms 

pritraukti klientus konkurencingoje rinkoje bei sutaupyti. 

Straipsnio tikslas - išanalizuoti klientų aptarnavimo kokybės tobulinimo būdus. 

Straipsnio uždaviniai: 

1. Aprašyti klientų aptarnavimo kokybės sampratą. 

2. Aprašyti svarbiausius klientų aptarnavimo kokybės kriterijus. 

3. Išanalizuoti klientų aptarnavimo kokybę gerinančius veiksnius. 

Tyrimo metodas – mokslinės teorinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė. 

 

1. Kliento aptarnavimo kokybės samprata 

Savo esme kokybė yra filosofinė kategorija, kuri yra apibūdinama kaip esminė daikto, proceso 

ar reiškinio savybė, išskirianti tam tikrą objektą iš panašių. Nusakant kokybės sampratą, svarbi yra 

atitiktis reikalavimams, efektyvus kokybės, kurios reikalauja rinkos sąlygos, užtikrinimas, paslauga 

ar produkcija turi būti be trūkumų, kainos, kuri reprezentuoja vartotojų vertę, atitiktis vartotojo 

lūkesčiams, visuma paslaugos ar produkto požymių ir charakteristikų, kurios užtikrina galimybę 

patenkinti išreikštą poreikį. Daugelis užsienio autorių, kaip teigia A. Jurkauskas Dikavičius ir Stoškus 
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(2003) „VISUOTINĖ KOKYBĖS VADYBA“ mokomojoje knygoje, skirtingai apibrėžia kokybę, 

orientuodamiesi į svarbiausius ją skatinančius veiksnius. 

1 lentelė. Pagrindinių kokybės ekspertų kokybės apibrėžimai iš A. Jurkausko mokomosios knygos 

„Visuotinės kokybės vadyba“ 

Kokybės ekspertai Kokybės apibrėžimai 

E.W.Deming Su kokybe susiję veiksmai turi būti nukreipti į vartotojų dabartinius ir 

ateities lūkesčius.  

M.J.Juran Tinkamumas tikslui ar naudojimui. 

A.V.Feigenbaum Kokybę nusako vartotojai. Apibrėžimo pagrindas yra vartotojo 

dabartinis patyrimas apie produktą, lyginant su vartotojo reikalavimais 

jam – išreikštas ar ne, sąmoningais ar juntamais, techniškai 

išreiškiamais ar subjektyviais – ir nuolat atstovaujantiems pastoviai 

kintančius tikslus konkurencinėje rinkoje. 

F.Crosby Reikalavimų atitikimas. 

Amerikos kokybės 

kontrolės asociacija 

Kokybė – tai subjektyvi sąvoka, nes kiekvienas individas turi savo 

kokybės apibrėžimą. Techniniu požiūriu kokybė gali turėti reikšmes: 

paslaugos charakteristikos, kurios atspindi jų sugebėjimą patenkinti 

vartotojų išreikštus ar numatomus poreikius arba kokybiškas 

paslaugas. 

 

Taigi kokybės apibrėžimų yra daug ir įvairių. Labai dažnai kokybė apibūdinama kaip 

reikalavimų, kurie suvokiami kaip kažkas apibrėžto ir nustatyto normatyvais, atitikimas. 

Apibendrinant galima teigti jog, kokybe būtų galima pavadinti paslaugos savybių ir 

charakteristikų visumą, kuri suteikia galimybę patenkinti pareikštus ar suvokiamus vartotojų ar kitų 

žmonių, kontaktuojančių su paslauga, poreikius. Labai dažnai kokybė apibūdinama kaip reikalavimų, 

kurie suvokiami kaip kažkas apibrėžto ir nustatyto normatyvais, atitikimas.  

 

2. Svarbiausi klientų aptarnavimo kokybės kriterijai 

Klientų aptarnavimo kokybė gali būti suvokta ir įvertinta tiek objektyviai, tiek subjektyviai. 

Objektyviai kokybė vertinama, kai ji susijusi su išoriniais apčiuopiamais dalykais, kuriuos galima 

pamatuoti. Objektyvumą sustiprina apskaičiavimai, trūkumai, sąnaudos, sugaištas laikas ir pan. 

Subjektyviai kokybė vertinama, kai suveikia kliento vaizduotė, išgyvenimai, lūkesčiai, požiūris. Iš 
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aptarnavimo sferoje dirbančio žmogaus tikimasi šypsenos, dėmesingumo, paslaugumo, malonaus 

bendravimo. Įvairių tyrimų rezultatai rodo, kad pirmasis kliento emocinis įspūdis apie jį 

aptarnaujantį žmogų susiformuoja per pirmąsias kelias bendravimo sekundes. 

Rinkodaros paslaugas teikiančios agentūros teigia, kad egzistuoja bendri kokybiško 

aptarnavimo kriterijai, kuriuos galima suskirstyti į kelias grupes (1 pav.) 

 

1 pav. Kokibiško aptarnavimo kriterijai pagal rinkodaros paslaugas teikiančias agentūras 

 

Pasak Alzaydi Z. M. ir kt. (2018) kokybė gali būti vertinama iš kelių skirtingų disciplinų, tokių 

kaip: ekonomikos, rinkodaros, psichologijos ar veiklos tyrimo, todėl remiantis autoriais klientų 

aptarnavime yra svarbu: 

• Kliento atpažinimas. Tai gali būti parodyta įvairiais būdais (pvz: parodyti klientui 

dėmesį jam atvykus į bendrovę, net jei darbuotojas negali nedelsdamas aptarnauti atvykusio 

vartotojo, yra svarbu jį pasveikinti, šypsotis ir pastebėti kliento buvimą kompanijoje). 

• Mandagumas - elementarus mandagus bendravimas su klientu, įskaitant tokius 

žodžius kaip: prašau ir ačiū. Nėra jokio pasiteisinimo dėl netinkamo elgesio klientų aptarnavimo 

srityje. Nors klientas ne visada gali būti teisus, tačiau jam turi būti taikoma visapusiška pagarba. 

• Paslaugos suteikimas laiku. Dauguma klientų tolerantiškai žiūri į laukimo laiką jeigu 

yra pagrįstos priežastys tokios kaip: nėra laisvų darbuotojų galinčių aptarnauti, nes jie aptarnauja 
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kitus klientus. Tačiau jei klientas priverstas laukti be priežasties, pavyzdžiui darbuotojai bendrauja 

tarpusavyje ir nekreipia dėmesio į laukiančius klientus, visuotinai suprantama paslaugų kokybės 

samprata yra paveikiama bei sukeliamas klientų nepasitenkinimas. 

• Profesionalumas - paslaugų gavėjas tikisi gauti įvairių rūšių įgūdžius, tokius kaip: greiti 

ir išsamūs atsakymai į jo klausimus bei paslaugos atitinkančios lūkesčius. 

• Empatija: vartotojų noras suprasti. Ypač aktualu tada, kai klientai susiduria su kalbos 

barjeru arba turi tam tikrą negalę, dėl kurios sumažėja jų bendravimo efektyvumas. Kai paslaugos 

gavėjas turi skundą arba jaučia nepasitenkinimą suteikta paslauga, klientų aptarnavimo personalo 

darbas yra pastangas suprasti jį. 

• Kantrybė - klientas gali būti nepatenkintas paslauga, kurią teikia bendrovė ir kuri gali 

sukelti kliento susierzinimą. Šiuo atveju klientų aptarnavimo personalui svarbu išlikti ramiems ir 

kontroliuoti savo jausmus bendraujant su vartotoju. 

• Entuziastiška paslauga. Teikiant papildomas paslaugas ir informaciją įmonei padės 

užtikrinti teigiamą klientų aptarnavimo patirtį. 

Pastebima, kad siekiant didinti įmonės vertę, prestižą bei konkurencinį pranašumą kitų 

atžvilgiu klientų aptarnavimas turi būti kokybiškas atsižvelgiant į svarbiausius elementus 

prisidedančius prie klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimo. Įvardinus pagrindinius klientų 

sampratos turinio elementus bei išnagrinėjus esminius kokybės aspektus vartotojų aptarnavime, 

sekantis žingsnis - vertinimo metodų išmanymas bei teisingas jų pasirinkimas prisidedantis prie jau 

sukurtos klientų aptarnavimo kokybės tobulinimo bei analizavimo. 

 

 

1 pav. SERVQUAL vertinimo metodo schema. (Vinayak V. ir Bedi A. 2017 m.) 

Paslaugų kokybė

Laukiama kokybė

Apčiuopiamumas

Tikrumas

Empatija

Patikimumas
Suvokta kokybė

Reagavimas
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Pasak Vinayak V. ir Bedi A. (2017) SERVQUAL - modelis, pagrįstas nenuoseklumo paradigma, 

pagal kurią klientų pasitenkinimo vertinimas gali būti atliekamas įvertinant lūkesčius ir suvokimus. 

Šio metodo skalė apjungia penkias dimensijas: apčiuopiamumą, patikimumą, reagavimą, tikrumą, 

empatiją 

Apibendrinant galima, teigti jog klientų aptarnavimo kokybę lemia veiksniai tokie kaip: 

mandagumas, paslaugos suteikimas laiku, profesionalumas, empatija, kliento atpažinimas, 

kantrybė, entuziastiška paslauga. 

 

3. Klientų aptarnavimo kokybę gerinantys veiksniai 

Siekiant užtikrinti nepriekaištingą aptarnavimo kokybę neužtenka vien išmanyti „Klientų 

Aptarnavimo Standartą“, tačiau turi atsirasti harmonija tarp įmonėje esančio vidinio ir išorinio 

klimato. Veiksniai įtakojantys aptarnavimo kokybės gerinimą yra šie: 

• Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Visuomenėje vykstantys ekonominiai ir socialiniai 

pokyčiai kelia naujus reikalavimus atskiriems individams, tad dėl šios priežasties palaipsniui ima 

įsitvirtinti nuolatinio mokymosi idėja. Žmonės siekia kelti savo profesinę kvalifikaciją, įgyti daugiau 

žinių ir patirties. Tai sudaro palankesnes sąlygas individų socialinio statuso kitimui ir jo kilimui. Todėl 

ypač svarbu išryškinti nuolatinio mokymosi vaidmenį dinamiškoje šiandienos visuomenėje teigia V. 

Baršauskienė ir kiti (2009). Tačiau labai svarbu skiriant didžiulį dėmesį prekėms ar jų savybėms 

nepamiršti kad svarbiausia organizacijai yra klientas ir pagrindinį dėmesį sutelkti darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimui klientų aptarnavimo srityje. 

• Darbuotojų motyvavimas ir skatinimas. Nors akcentuojame, kad svarbiausia įmonei – 

klientas, negalime pamiršti, kad be patenkintų darbuotojų nebus ir patenkintų klientų. Nors tikri 

savo srities profesionalai gali užgniaužti vidines ne visada teigiamas emocijas taip, kad jos 

netrukdytų darbui, tačiau klientas labai greitai pajaučia kuomet darbuotojas bendrauja su juo iš 

pareigos, o kuomet darbuotojas mėgaujasi savo darbu. Pagal R. Urbanskienę ir kitus (2000) motyvas- 

tai veikimo priežastis, kylanti dėl sąveikos asmenybės ir objekto, patenkinančio jos poreikius, 

interesus, vertybes, tikslus. Motyvas - veiklos priežastis, susijusi su objektyvių poreikių patenkinimu, 

t.y. įsisąmoninus įtampą sukėlusias priežastis ir suradus objektą, kuris padės ją pašalinti, poreikis 

tampa veiklos motyvu, veiksmo bei poelgio vidine priežastimi. Ir nors pardavimo- pirkimo 

susitikimas ne artimųjų susitikimas savaitgalį, klientams labai svarbi ir šilta ne visuomet formali 

aplinka. Kadangi klientai yra pavargę nuo formalaus bendravimo, vadybininkų su kostiumais, yra 

pasiilgę paprasto, nuoširdaus bendravimo, bet kartu ir kvalifikuoto patarimo. Taigi, organizacija 
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vertinanti bei motyvuojanti darbuotojus išvengia darbuotojų kaitos tai leidžia išvengti prarastų 

klientų skaičiaus didėjimo bei sąnaudų skiriamų naujų darbuotojų paieškai bei apmokymams. 

• Vadovybės požiūris į darbuotojus. Organizacijos personalas, betarpiškai 

bendraudamas su klientais ar kitais visuomenės nariais, aptarnavimo, pokalbių ar susitikimų metu 

formuoja požiūrį į organizaciją. Tuo pačiu personalo įvaizdis irgi yra veikiamas kad ir tokių veiksnių 

kaip organizacijos mikroklimatas, vadovų- pavaldinių santykiai, darbo užmokestis, įvairios 

motyvacijos bei skatinimo priemonės, taip pat atsiliepimai apie organizaciją žiniasklaidoje, tarp 

klientų ar pažįstamų. Todėl organizacijai, siekiančiai, kad klientai bei visuomenė palankiai vertintų 

jos veiklą, pirmiausia reikia susikurti teigiamą įvaizdį savo personalo akyse. Vadovybės ir darbuotojų 

nesutarimai neigiamai veikia moralinį darbuotojų nusiteikimą. Neigiamos darbuotojų emocijos 

sukelia klientams nepasitikėjimą organizacija, ir įvaizdis jų akyse smunka. Priešingai, darbuotojai, 

kurie patenkinti organizacija ir darbu, yra kupini energijos, kuri santykius su klientais paverčia šiltais 

ir geranoriškais. Tokių santykių pagrindu kuriamas teigiamas organizacijos įvaizdis, kuris ne tik 

privilioja vartotoją, bet ir užtikrina, kad jis liktų ištikimu organizacijos klientu. 

 

IŠVADOS 

1. Kokybės apibrėžimų yra daug ir įvairių, kadagdi kokybė tai subjektyvi sąvoka, nes 

kiekvienas individas turi savo kokybės apibrėžimą. Techniniu požiūriu kokybė gali turėti reikšmes: 

paslaugos charakteristikos, kurios atspindi jų sugebėjimą patenkinti vartotojų išreikštus ar 

numatomus poreikius arba kokybiškas paslaugas. 

2. Tik įžengęs į pardavimo saloną klientas net negalvodamas pasąmonėje susidaro pirmą 

įspūdį pamatęs aptarnaujantį personalą, žvilgtelėjęs į jį supančią aplinką. Pirmas įspūdis taip pat 

susikuriamas ir bendraujant telefonu ar internetu. Kaip kalbama, kaip klausomasi, kokie parenkami 

žodžiai ir kaip rašoma bei atsakoma naudojantis el. paštu – visi šie dalykai prisideda prie pirmo 

įspūdžio sukūrimo. Jei pirmas kliento įspūdis yra teigiamas, pamatai geram klientų aptarnavimui jau 

padėti. Svarbu ne tik tai, kas klientui suteikiama aptarnavimo metu, bet ir kaip visa tai gaunama. 

3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, darbuotojų motyvavimas ir skatinimas, vadovybės 

požiūris į darbuotojus yra aptarnavimo kokybę gerinantys veiksniai. Imonės besilaikančios šių 

taisyklių turi didelę tikimybę dirbti sklandžiai ir efektyviai. 
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IMPROVEMENT OF SERVICE QUALITY 

Summary 

The quality of customer service is understood very differently by every person. For some, the quality is 
compliance, for others it is the satisfaction of consumers. There are many factors influencing quality so users ' quality 
can be seen both subjectively and objectively these evaluations will be correct because the user (client) is always right. 
In conclusion, each company must analyze its customers and find the right access to each of them, only the company 
will be able to improve. 
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Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas 

________________________________________________________________________________ 

Įvadas 

Šiuolaikinėje visuomenėje gausu naujovių ir kas kartą jų tik daugėja. Visa paslaptis slypi tame, 

kaip žmogus geba prisitaikyti prie naujos aplinkos ir nežinomumo. Vis dažniau jauni, drąsūs, 

ambicingi, darbštūs ir atsakingi žmonės ryžtasi kurti savo nuosavą verslą, kuris reikalauja įprastai 

didelių finansų, žinių, pastangų, ir dažnu atveju didelės rizikos. Akivaizdu, kad visuomenės pažangos 

kryptis priklauso nuo įvairių faktorių, tačiau didelį vaidmenį turi verslininkų skaičius jų gebėjimai ir 

pasiekimai, kurie tik didina konkurencingumą ir jaunam žmogui konkuruoti darosi sunku. Todėl 

kuriant savo verslą, būtina viską itin gerai apsvarstyti.  

Straipsnio tikslas - Išanalizuoti veiksnius, skatinančius jauną žmogų kurti verslą.  

Straipsnio uždaviniai: 

1. Apibūdinti verslumo sąvoką, nustatant verslumo skatinimo priemones jauniems 

žmonėms.  

2. Atlikti jauno žmogaus verslumą skatinančių veiksnių anketinės apklausos tyrimą. 

Metodai - mokslinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė, anketinės apklausos 

analizė, grafinis vaizdavimas. 

 

1. Verslumo samprata. Jo skatinimo priemonės 

Verslumas – tai žmonių polinkis ir gebėjimas imtis ekonominės veiklos pajungiant darbą, 

kapitalą bei kitus ekonominius išteklius, siekiant gauti pelno ir prisiimant visą riziką susijusią su šia 

veikla. 

Atsižvelgiant į investicijų sritis, galutinius produktus ir paslaugas, verslumo veikla yra 

suskirstyta į tipus: 

• Gamyba - pagrindinė veiklos užduotis - prekių gamyba vėlesniam pardavimui tiesiogiai 

vartotojams arba komercinėms organizacijoms. 

• Draudimas - tokios veiklos esmė yra mokėti apdraustajam tam tikrą sutarties sumą. 

Draudimo įmoka - verslininko pajamos. 
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• Tarpininkavimas – ši veikla pagreitina pirkimo ir pardavimo procesą bei padeda derėtis 

ir sudaryti sandorį. 

• Finansinė ir kredito - šios veiklos reikšmė pirkti ir parduoti, bet ne prekes, o 

materialinius išteklius ir vertybinius popierius. (Mentorbizlist. Verslumas, jo rūšys ir formos. 

Verslumo samprata, pobūdis ir požymiai, 2021) 

Verslumas yra siejamas su vidutinio arba smulkaus bei individualaus verslo atsiradimu. 

Sparčiai kintančioje ekonominėje aplinkoje verslumas, tai lyg ekonominės veiklos būdas, kuris 

svarbus visose srityse, įskaitant stambias organizacijas turinčias pastovius išteklius. (Snitka ir 

Gerdvila, 2001, p. 126). 

Psichologijos tyrimai atskleidžia, kad žmonių verslumą nusako septynios charakterio savybės, 

kurias išsiugdyti gali kiekvienas, o įtakos tam turi ir išankstinės nuostatos. Verslo psichologė Laura 

Rimkutė išskiria 7 pagrindines ypatybes, vienijančias verslius žmones: 

1. Verslūs žmonės turi (išsiugdo) norą būti savarankiškais ir patys atsako už savo 

veiksmus. 

2. Taip pat tokie žmonės yra linkę rizikuoti, pasižymi didesne rizikos tolerancija.  

3. Verslumui reikalingas pasiekimų troškimas.  

4. Atsparumas stresui – jis turi būti gana aukštas, nes versle ypač daug kasdienių iššūkių.  

5. Verslūs žmonės turi būti atviri, nes tai padeda lengviau užmegzti verslo kontaktus. 

6. Verslininkui svarbu mokėti prisitaikyti, nebijoti naujovių, pokyčių ir nežinomybės.  

7. Verslininkai pasižymi vidine kontrole – kontroliuoja tai kas vyksta jų pačių realybėje. 

(Swedbank. 7 verslių žmonių charakterio savybės, kurias išsiugdyti gali kiekvienas, 2020) 

Taigi verslumas tai gebėjimas nebijant kasdienių iššūkių imtis ekonominės veiklos, siekiant 

gauti pelno. Mokslininkai tvirtina, kad esant norui, ši gebėjimą galima išugdyti, todėl svarbu žinoti, 

jog valdant verslą, įprastai susiduriama su rizika, stresu, pokyčiais, bei naujovėmis prie kurių teks 

prisitaikyti. 

 

2. Jauno žmogaus verslumo galimybės 

Verslumo galimybės priklauso nuo verslumo skatinimo priemonių įvairiose sferose, užtikrinant 

tinkamą jų kokybę. Stiprų poveikį verslui daro visuomenė, kuri renkasi ką pirkti, kiek norimai prekei 

ar paslaugai gali išleisti finansų. Jaunas žmogus imasi verslo dėl kelių priežasčių. Priežastys gali būti 

įvairios: siekimas būti nepriklausomu ir uždirbti daugiau pinigų, noras susikurti sau tinkamą darbo 

vietą, parodyti savo sugebėjimus sukuriant kažką naujo.  
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1 lentelė. Būdai, skatinantys jauną žmogų imtis verslo 

Skatinantys 

veiksniai 

Apibūdinimas 

Verslo 

ugdymas 

Verslumo įtraukimas į visas mokymo programas mokymosi įstaigose, jo ugdymas 

suteikiant reikalingų žinių verslo įsteigimui, valdymui ir plėtrai.  

Organizuoti verslininkų ir jaunų žmonių susitikimus, rengti vizitus į verslo 

įmones. 

Finansinė 

parama 

Tai lengvatinės paskolos, paskolų draudimas, dalinis ar visiškas palūkanų 

dengimas, tam tikrų išlaidų kompensavimas, subsidijos darbo vietoms kurti ir kt. 

Mokesčių, 

rinkliavų 

lengvatos 

Valstybė, skatindama verslą, nustato tokias lengvatas: GPM, nekilnojamojo turto 

mokesčio, pelno mokesčio, PVM, valstybinio socialinio draudimo įmokų, 

privalomojo sveikatos draudimo įmokų lengvatas. 

Informacijos 

viešinimas 

Verslumo skatinimas per socialines medijas kaip - „Instagram“, „Facebook“, 

televizijos laidas, reklamas. Informacija turi būti lengvai prieinama. 

Šaltinis: sudaryta darbo autorių (2021), remiantis: Kaip pradėti verslą (n. d.). Parama verslui.  

Dažnai finansinių lėšų trūkumas bei didelė finansinė našta yra pagrindinės problemos, kurios 

trukdo jaunimui imtis kurti savo nuosavą verslą. Tačiau yra būdų, kurie padeda jaunam žmogui siekti 

savo užsibrėžto tikslo. 

Pagrindiniai verslo finansavimo šaltiniai Lietuvoje:  

• „Versli Lietuva“ - skatina naujų startuolių kūrimąsi, jų plėtrą; skatina eksportą. (Versli 

Lietuva. 2020 metų veiklos planas, 2020)  

• „Invega“ – teikia lengvatines paskolas smulkiajam verslui, kompensuoja dalį palūkanų, 

teikia dotacijas ir (ar) subsidijas naujoms darbo vietoms kurti; atlieka ES struktūrinių fondų lėšų 

valdymą ir kontrolę sistemos administravimo srityje ir kt. (Invega. Veiklos tikslai, 2021) 

• „Startup Lithuania“ – platforma skirta kurti naujus produktus ar paslaugas 

pradedantiesiems. Tai nemokamos teisinės konsultacijos verslo plėtros klausimais, platus 

investuotojų tinklas ir profesionaliai pritaikyti šablonai: darbo sutartis, steigimo sutartis ir kt. 

(Startup Lithuania. Parama, 2018)  

Apibendrinant galima teigti, kad jaunų žmonių įkuriamos įmonės dažnai būna nedidelės, 

kurioms reikalinga parama. Todėl atitinkama pagalba jaunų žmonių veiklai ir plėtrai yra susijusi su 

šiomis paramomis verslui.  
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3. Jauno žmogaus verslumą skatinančių veiksnių tyrimo analizė 

Siekiant išsiaiškinti kokie veiksniai skatina jaunus žmones užsiimti verslo kūrimu, ar priešingai 

– kas atgraso juos nuo tokių minčių, buvo atlikta anketinė apklausa. (Apklausa. Jauno žmogaus 

verslumą skatinančių veiksnių analizė, 2021). Apklausa buvo vykdoma nuo 2021-03-14 iki 2021-03-

26. Apklausoje dalyvavusių respondentų skaičius - 118. 

  

1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal 

amžių 

2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal 

verslumo prigimtį 

Apklausos rezultatai pasiskirstė taip: daugiausiai 75,4 % atsakiusiųjų į anketos klausimus buvo 

18 – 25 m. amžiaus, todėl matyti, kad dažniausiai verslumu domisi jauni, 18 – 25 m. asmenys (1pav.). 

Iš pateikto grafiko matyti (2 pav.), kad net 76,3 % respondentų supranta, kad verslininku galima 

tapti, svarbiausia turėti tam pakankamai žinių. Kita, dalis – 23,7 % mano, kad verslininkais yra 

gimstama. 

  

3 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal 

veiksnius trukdančius imtis verslo 

4 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal 

sąlygas jauniems žmonėms pradėti verslą 

Įvairūs neigiami veiksniai trukdo jaunam žmogui kurti verslą. Respondentų nuomone – 

finansinė rizika - 25,8 % ir patirties stoka - 25,2 % yra didžiausios kliūtys jaunam žmogui įsteigti savo 

nuosavą verslą (3 pav.). Apklausos metu 57,6 % apklaustųjų atsakė, kad sąlygos pradėti verslą yra 

sudėtingos bei reikalaujančios pradinio kapitalo ir žinių. Mažesnė apklaustųjų dalis – 42,4 % mano, 

kad verslo kūrimą pradėti lengva, kadangi siūloma jauniems žmonėms nemažai lengvatų ir subsidijų 

(4 pav.). 

75,4%

11%

18-25 m.

26-30 m.

31-40 m.

23,7%

76,3%

Gimstama

Tampama

11,2%

6,7%

25,8%

25,2%

16,8%

11,2%

3,1% Biurokratinės kliūtys

Per didelis darbo krūvis

Finansinė rizika

Patirties stoka

Didelė mokesčių našta

Kredito įstaigos nenoriai

teikia paskolas
Kita
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42,4%

Sudėtingos,

reikalaujančios

pradinio kapitalo ir

žinių

Lengvai prieinamos,

siūlomos lengvatos,

subsidijos



270 

  

5 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal 

veiksnius, skatinančius žmones kurti verslą 

6 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal 

įmonės skatinančias kurti verslą 

Apklausos metu vertinant veiksnius, skatinančius imtis verslo, rezultatai pasiskirstė labai 

tolygiai. Mokesčių, rinkliavų lengvatos – 24,3 %, finansinė parama paskoloms imti – 22,5 % ir 

verslumo ugdymas mokymosi įstaigose – 22,2 %, tokia dalis apklaustųjų mano, kad šie veiksniai yra 

svarbiausi, skatinti jaunus žmones kurti verslą (5 pav.). 

Iš grafiko matyti (6 pav.), kad 32,5 % respondentų žino įmonę „Versli Lietuva“ kuri skatina 

žmones kurti verslą ir tik 16,6 % apklaustųjų žino „Invegos“ įmonę, kuri labiausiai prisideda prie 

verslų kūrimo ir jų plėtojimo.  

Apibendrinant galima teigti, kad jauni asmenys yra linkę kurti verslą, tačiau mažai domisi apie 

finansinę paramą, dažnai nežino apie egzistuojančias lengvatas, kurios yra siūlomos steigiant įmonę. 

 

Išvados 

1. Verslumas apibūdinamas, kaip įvairių naujų idėjų bei projektų įgyvendinimo siekimas. 

Verslumo galimybės priklauso nuo verslumo skatinimo priemonių: verslumo ugdymo mokymosi 

įstaigose, finansinės paramos, mokesčių ir (ar) rinkliavų lengvatų, informacijos prieinamumo 

(viešinimo). Naujų startuolių kūrimąsi skatina verslumo skatinimo fondai – „Versli Lietuva“, 

„Invega“, „Startup Lithuania“, kurie dažnai suteikia reikalingą paramą.  

2. Apklaustųjų nuomone, 76,3 proc. mano, kad verslininku galima tapti, svarbiausia tam 

išnaudoti skatinimo priemones, kurias siūlo skatinimo fondai. 25,8 proc. respondentų mano, kad 

didžiausiais veiksnys trukdantis jauniems žmonėms imtis verslo – finansinė rizika. Kita dalis – 25,2 

proc. apklaustųjų mano, kad patirties stoka yra svarbus faktorius, trukdantis imtis nuosavo verslo. 

Siekiant sukurti ir sėkmingai plėtoti verslą, svarbu sumažinti veiksnius, trukdančius tai daryti.  
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EVALUATION OF FACTORS THAT PROMOTES YOUNG PEOPLE ENTREPRENEURSHIP 

Summary 

More often young, brave and ambitious people decides to begin their own business, which requires financial 
investment, knowledge and risk. Mostly young people starting their own business because of the financial benefits, in 
order to earn better money. For those who starting new business, is important to get financial support, tax relief and 
other possible help. Survey showed that 57,6 % of participants agrees that current conditions to start own business is 
difficult, which requires initial capital and knowledge. Less than half of participants (42,4 %) said that to begin new 
business is quite easy, because in now days new businessman can get financial support and tax relief. Business 
involvement into educational programs in schools would allow people in young age to have an understanding in 
business, its environment and development. 
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BLOCKCHAIN ŽAIDIMAS „CRYPTOKITTIES“. 
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Vilniaus Kolegija, Ekonomikos fakultetas 

________________________________________________________________________________ 

Įvadas 

Virtuali valiuta – tai nereglamentuoti skaitmeniniai pinigai, kuriuos galima naudoti kaip 

atsiskaitymo priemonę arba įsigyti siekiant gauti pajamų iš valiutos vertės padidėjimo, tačiau šiuos 

pinigus į apyvartą išleidžia ir garantuoja ne Centrinis bankas (Audito, apskaitos, turto vertinimo ir 

nemokumo valdymo tarnyba). Galimos įvairios virtualios valiutos formos: nuo valiutos, naudojamos 

internetinių kompiuterinių žaidimų aplinkoje ir socialiniuose tinkluose, iki atsiskaitymo priemonės, 

kurią galima naudoti ne tik internete arba realiame gyvenime. Šiuo metu atsiranda vis daugiau 

galimybių virtualia valiuta atsiskaityti už prekes ir paslaugas, perkamas iš mažmenininkų, 

restoranuose ir pasilinksminimo vietose. Paprastai tokiems sandoriams netaikomos rinkliavos ar 

mokesčiai, ir juose nedalyvauja bankai. Visai neseniai virtuali valiuta bitkoinas padėjo pagrindą 

naujos kartos decentralizuotoms, tiesioginio apsikeitimo tarp vartotojų (angl. peer-to-peer) modelio 

virtualioms valiutoms, kurios dar dažnai vadinamos kriptovaliutomis (angl. crypto currency). Išplitus 

bitkoinui, paskui pasekė dešimtys kitų virtualių valiutų, pavyzdžiui „Cryptokitties“. 

Straipsnio tikslas – Apibūdinti virtualios valiutos formas bei atskleisti jų pritaikymą blockchain 

„Cryptokitties“ virtualiame žaidime. 

Straipsnio uždaviniai:  

1. Apibūdinti „Blockchain“ technologiją ir jos veikimą. 

2. Aprašyti virtualų kriptovaliutų žaidimą, aptarti „Flow“ kriptovaliutos atsiradimą.  

 

1. „Blockchain“ technologija 

„Blockchain“ (blokų grandinė) – tai skaitmeninė ekonominių operacijų duomenų bazė, kurioje 

gali būti saugomi ne tik finansiniai įrašai, bet iš esmės visi vertę turintys duomenys (pinigų likučiai, 

nuosavybės teisės, tapatybė, vertybiniai popieriai, draudimo įrašai, medicininiai įrašai ir pan.).  

„Blockchain“ technologija leidžia saugiai perduoti skaitmeninę informaciją iš taško A į tašką B. 

(Kancerevyčius, G. 2021). Tiesiog vienai sandorio pusei reikia inicijuoti perdavimo procesą ir sukurti 

duomenų bloką, kurį patikrina ir patvirtina tūkstančiai decentralizuotame tinkle veikiančių 

kompiuterių. Patvirtintas duomenų blokas įtraukiamas į blokų grandinę ir tampa neatsiejama jos 
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dalimi. Kadangi kiekvienas blokų grandinėje esantis duomenų blokas turi savo unikalią istoriją, 

suklastoti kažkuriame bloke esantį įrašą, reikštų suklastoti visą duomenų blokų grandinę, kurios 

kopijos yra patalpintos tūkstančiuose atskirų kompiuterių. Tai praktiškai neįmanoma. 

 

 

1 pav. blokų grandinės veikimas 

Šaltinis: Rosic, A. L. . What is Blockchain Technology? A Step-by-Step Guide For Beginners,. 

Prieiga per internetą: https://blockgeeks.com/guides/what-is-blockchain-technology/ 

Autoriai Liu, Luong, Wang ir kt. (2019) išskiria pagrindines blokų grandinės savybės: 

• Decentralizacija – duomenys saugomi ne centriniame serveryje, bet visame 

kompiuterių tinkle; 

• Atvirumas – bet kas gali peržiūrėti blokų grandinėje esančius įrašus; 

• Nekintamumas – duomenys, įrašyti į blokų grandinę, negali būti pakeisti ar suklastoti; 

• Saugumas – sandoris vyksta be trečios šalies įsikišimo. 

Blokų grandines naudoja įvairios platformos, lentelėje pateiktos dažniausiai ir plačiausiai 

naudojamos platformos. 

  

https://blockgeeks.com/guides/what-is-blockchain-technology/
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1 lentelė. Plačiai naudojamų „Blockchain“ platformų pavyzdžiai. 

Platformų pavadinimai Blokų gradinės tipas Sutarimo protokolas 

Bitcoin  Public Proof of Work (PoW) 

Ethereum Public PoW & Proof of Stake 

Hyperledger Fabric Consortium Pluggable algorithm 

EOS Private Delegated Proof of Stake 

Stellar Public & Private Stellar consensus protocol 

Quorum Private Majority voting 

Ripple Private Probabilistic voting 

Šaltinis: A Survey on Blockchain: A game theoretical perspective. (2019). Prieiga per internetą: 

https://ieeexplore.ieee.org/document/8684838 

„Crypto“ žaidimai tai, žaidimai kuriuose naudojamos blokų grandinės technologija ir 

kriptovaliuta atsiskaitymų vykdymui. 

 

2. „CryptoKitties“ virtualus kriptovaliutų žaidimas 

„CryptoKitties“ buvo pirmasis žaidimas, sukurtas „Ethereum“ kriptovaliutos „blockchain“ 

technologija. Šis žaidimas buvo sukurtas 2017 metais Kanados studijoje „Dapper Labs“, žaidimo 

įkūrėjas yra Axiom Zen, Žaidimas yra sukurtas blokų grandinės pagrindu. Jo žaidėjai gali turėti 

unikalius virtualius objektus - katinėlius, taip pat juos pirkti, parduoti, sukurti naujus iš esamų ir 

kolekcionuoti.  

Žaidime vartotojas už eterio kriptovaliutą gali įsigyti virtualius katinėlius, kurie pasižymi 

unikalumu. Taip pat vartotojas gali katinėlius veisti ir parduoti. Kriptokatinėliai sulaukė daug 

investuotojų bei kolekcionierių susidomėjimo. 2017 metų gruodį pats pirmasis kriptokatinėlis buvo 

parduotas už daugiau nei 114 tūkst. dolerių. Žmonės šiam žaidimui išleido daugiau nei 12 mln. USD 

dolerių (Cheng, 2017).  

„Cryptokitties” atvaizdai yra pateikti taip, kad pritrauktų žaidėją. Yra sukurtos papildomos 

platformos, kur galima dar išplėsti veiklas su jau turimais katinėliais. Taip pat bendruomenės turi 

savo forumus, organizuojami tam tikri renginiai ir net įvairūs konkursai. Pirkimai ir atsiskaitymai 

vyksta „Ethereum“ kriptovaliuta, tai pritraukia vartotojus, kurie nori užsidirbti investuodami. 

Visi katinėliai šiame virtualiame žaidime yra unikalūs. Kiekvienas katinėlis turi 256 bitų 

genomą, todėl yra 4 milijardai įmanomų katinėlių variacijų. Išgauti unikalų katinėlį galima veisiant 

du kitus katinėlius. Bet kuris katinėlis gali būti ir motina ir tėvas, katinėliai šiame žaidime neturi lyties. 

Vienas katinėlių veisimas kainuoja nuo 0,008 ETH (ETH – Ethereum trumpinys) (Reisinger, 2018). 
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Veisimui galima naudoti tiek savo katinėlius, tiek tuos, kuriuos galima pasiskolinti veisimui, 

sumokėjus tam tikrą kainą kitam žaidėjui. Kiekvienas katinėlis turi unikalią DNR. Ji nulemia ne tik 

katinėlio išvaizdą, bet ir tai, kaip atrodys ir kokius genus turės palikuonys. Genai slepia ne tik savybes, 

kurias gali įgauti palikuonis, bet ir tikimybes jas įgauti. Katinėlio genomas yra sudarytas iš blokų, 

vieną bloką sudaro 4 genai.  

Pagrindiniai išvaizdos skirtumai skirstomi į šias kategorijas: kailis; raštas; akių spalva, forma; 

pagrindinė spalva; paryškinimų spalva, jei nėra vienos spalvos; burna.  

Katinėlių tipai: 

• Paprasti - jų išvaizdą lemia genetika; 

• Prabangūs - šiuos katinėlius galima gauti tik jei tėvų genai atitinka tam tikrus 

reikalavimus. Taip pat šie katinėliai yra limituoti, žaidime nurodomas skaičius, kiek galima jų išveisti. 

Šių katinėliu esminis išskirtinumas yra jų aukštesnė grafika; 

• Išskirtiniai (proginiai) - šie katinėliai yra retesni nei kiti 2 tipai, nes jų veisti negalima, 

todėl dažniausia būna tik po 1 vnt. 

Pardavinėdamas katinėlius, jų turėtojas pats įvertina už kokią kainą nori juos parduoti, todėl 

jų kainos gali skirtis nuo retumo, išvaizdos ir naudingumo. 

„CryptoKitties“ buvo sukurtas „Ethereum“ kriptovaliutos pagrindu. Per savaitę nuo žaidimo 

paleidimo „CryptoKitties“ padengė 13% visų „Ethereum“ sandorių. Šio žaidimo populiarumas greitai 

tapo „Ethereum“ tinklo problema, kuris vienu metu galėjo apdoroti tik keletą operacijų. 

„CryptoKitties“ veisimas tapo toks populiarus, kad trukdė kitoms platformoje dirbančioms įmonėms 

greitai patikrinti savo sandorius. Todėl 2020 m. gegužės mėn. „CryptoKitties“ paskelbė, kad pereina 

prie savo pačių sukurtos kriptovaliutos „Flow“, kuris yra sukurtas kripto žaidimams naudojant 

nepakeičiamus žetonus. (Santillo, 2020). Šis žingsnis leidžia naudoti keletą naujų žaidimo funkcijų. 

Šiuo metu kriptovaliutos „Flow“ vertė siekia 31,88 EUR (Flow price, 2021). 

Apibendrinant galima teigti, kad „CryptoKitties“ buvo pirmasis žaidimas, sukurtas naudojant 

blokų grandinės technologiją, kurio pagrindinis tikslas yra kurti vienetinius katinėlius, juos 

kolekcionuoti arba parduoti. 

 

Išvados  

1. „Blockchain“ technologija leidžia saugiai perduoti skaitmeninę informaciją iš taško A į 

tašką B. Kiekvienas blokų grandinėje esantis duomenų blokas turi savo unikalią istoriją, suklastoti 

kažkuriame bloke esantį įrašą, reikštų suklastoti visą duomenų blokų grandinę, kurios kopijos yra 

patalpintos tūkstančiuose atskirų kompiuterių todėl tai yra praktiškai neįmanoma. 
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2. „CryptoKitties“ buvo pirmasis žaidimas, sukurtas „Ethereum“ kriptovaliutos 

„blockchain“ technologija. Pagrindinis šio žaidimo tikslas yra kurti naujus unikalius katinėlius, juos 

kolekcionuoti arba parduoti. Taip pat yra sukurtos papildomos platformos, kur galima dar išplėsti 

veiklas su jau turimais katinėliais. Kadangi šiame žaidime yra naudojama kriptovaliuta jis yra 

patrauklus ne tik norintiems žaisti, bet ir investuotojams. Dėl per didelio susidomėjimo 

„Cryptokitties“ žaidimu, jo naudojamas „Ethereum“ tinklas buvo per daug apkrautas ir pajėgė 

apdoroti tik keletą operacijų vienu metu. Dėl šios problemos žaidimo kūrėjai nusprendė sukurti 

naują tinklą - „Flow“. Tai leido išplėsti žaidimą ir pridėti naujų funkcijų. 
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BLOCKCHAIN GAME „CRYPTOKITTIES“ 

Summary 

The object of this research is the game Cryptokitties. This game was created by Axiom Zen in 2017, Canada. It is 
based on blockchain technology which is a system of recording information in a way that makes it difficult or impossible 
to change, hack, or cheat the system. In the begging, this game was based on „Ethereum” cryptocurrency but after 3 
years creators made their own cryptocurrency which is called „Flow”. In this game, people can collect, buy, sell and 
breed kitties with unique properties. This game has become quite popular both among players who want to have fun 
and among those who invest and try to earn money.  
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________________________________________________________________________________ 

Įvadas 

Finansinis raštingumas yra labai svarbus dalykas žmonių gyvenimuose. Šiuolaikinis pasaulis 

sukasi aplink pinigus ir be jų išgyventi neįmanoma. Daugelyje valstybių jau yra įsygalioję finansinio 

raštingumo mokymai , tačiau Lietuvoje finansinis raštingumas yra dar visai nauja sritis. Labai svarbu 

mokėti valdyti savo pinigus ir išskirstyti juos tinkama linkme, kad individai galėtų užtikrinti laimingą, 

sutvarkytą bei saugų gyvenimą. Be šiek tiek materializmo gyventi šiuolaikiniame pasaulyje yra sunku, 

o tuo labiau jei žmogus savo pinigus paskirsto į netinkamas vietas. Yra žinoma, jog pinigų perteklius 

gali palengvinti gyvenimą bei suteikti džiaugsmo, laimės. Be abejo mes kaip laisvi gyventojai galime 

rinktis kaip gyventi. Suaugę, daugelis iš mūsų moka skaityti. Mes peržengėme nesėkmių ruožą iki tol 

kol tapome raštingi. Laimei, tai vienas dalykas, kurį gerai daro mokyklos. Tačiau daugeliui suaugusių 

yra viena raštingumo forma, kurios labai trūksta –finansinis raštingumas. Mūsų mokyklos gerai 

moko skaityti, rašyti ir skaičiuoti, tačiau jos yra niekam tikusios ruošiant žmones elgtis su pinigais. 

Beveik kiekvienas žmogus, kuris baigia mokyklą yra finansiškai neraštingas. Jeigu Jūs norite būti 

turtingi, Jūs privalote turėti aukštą finansinio raštingumo lygį. Geros žinios yra tai, kad Jūs galite tapti 

finansiškai raštingais. Tai bus sunkus darbas, daug mokymosi, bandymų ir klaidų – tačiau dividendai 

bus to verti. Finansinis išprūsimas liečia ne tik nepasiturinčius, bet ir gerai apmokamą darbą turinčius 

žmones. Mažai apmokamą darbą dirbantis pilietis gali būti finansiškai raštingas ir savo pinigais „kurti 

pinigus“ ir galiausiai turėti perteklinį biudžetą, o gerą darbą turintis individas gali nemokėti tvarkyti 

asmeninius finansus ir skęsti skolose. Tai įrodo finansinio raštingumo būtinumą individų 

gyvenimuose norint užtikrinti šviesią bei laimingą ateitį. 

Straipsnio tikslas – Išanalizuoti finansinio raštingumo įtaką finansinei laisvei ir kompetencijos 

didinimo galimybes. 

Straipsnio uždaviniai: 

1. Pateikti pagrindinius sėkmingų žmonių mąstymo ir charakterio bruožus. 

2. Paaiškinti pinigų investavimo pagrindus. 

3. Atlikus apklausą sužinoti ar žmonės yra finansiškai raštingi. 

Metodai: mokslinės teorinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė. 
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1. Charakterio savybės, mąstymas ir veiksmai siekiant savirealizacijos ir finansinės laisvės 

Savirealizacija yra gyvenimo būdas ir norint tapti finansiškai raštingais neužtenka tik kritinės 

informacijos tai padaryti. Tam reikia ilgai ugdyti save ir grūdinti gyvenimo sunkumams. Reikia 

tvarkyti savo gyvenimą palaipsniui, treniruoti savo protą, savintis naujų teigiamų charakterio bruožų 

ir mokytis imtis teisingų veiksmų. Tai nėra lengvai pasiekiamas dalykas, bet stengiantis tobūlėti 

pastoviai ir po truputį užtikrins ,bet kokio žmogaus sėkmę. Tai yra gan paprastas, bet ilgas veiksnys, 

tačiau save galima pradėti ugdyti nuo mažens. Vieniems pasiseka gimti į informacijos kupiną šeimą 

ir aplinką, o kitiems ne, bet šiuolaikiniame pasaulyje, kai yra internetas, knygos, moksliniai darbai, 

tai yra pasiekiama visiems, tik reikia noro save ugdyti. 

Pagrindinės savybės, kurios turėtų būti išugdytos norint pasiekti aukštumų gyvenime būtų: 

Troškimas - vienas iš svarbiausių savybių, veiksmų, kurį turime išsiugdyti, kad galėtume pradėti 

kažko siekti gyvenime. Napoleon Hill teigė, jog „Svajonės išsipildo tada, kai troškimas paverčia jas 

veiksmais. Prašykite gyvenimo dovanų ir jas gausite“ (2018, p. 32). Tikėjimas – svarbiausia varomoji 

proto jėga. Tikėjimas drauge su mintimi skatina pasąmoningą protą pakilti iki dvasinio lygmens ir 

susilieti su beribę sąmone. Savitaiga sujungia sąmoningą mąstymą su pasąmoningu protu. Sau 

kartojamos mintys pasiekia pasąmonę ir ją skatina atitinkamai veikti. Specialiosios žinios - jūsų 

išsilavinimas priklauso nuo jūsų. Galite įgyti žinių, kurios nuves jus ten, kur norite patekti. Yra dvi 

žinių rūšys: bendrosios ir specialiosios. Kai siekiate įsigyti pinigų, bendrosios žinios, kad ir kokios jos 

būtų, reiškia ne itin daug. Bendrąsias žinias – visa, ką žino mūsų civilizacija – gali suteikti 

universitetai. Pasak Napoleon hill (2018) „Žinios veda turtų link tik tuomet, kai jūs žinote, kuriuo 

keliu pasukti“ (p. 59). Vaizduotė yra lyg proto dirbtuvė, kurioje proto energija virsta turtu. vaizduotė 

veikia dvejopai. ji sintezuoja ir kuria. Žmogus gali pertvarkyti senas idėjas, planus, sumanymus. šiuo 

atveju jis nieko nekuria – tik dirba su jau turima ir žinoma informacija. kurdamas žmogus savo protą 

sujungia su aukščiausiuoju protu ir iš ten semiasi naujų idėjų. Tai nušvitimas, iš kurio gimsta naujos 

idėjos. Atkaklumas padeda troškimą paversti piniginiu ekvivalentu. Atkaklumas kyla iš valios jėgos. 

Stipri valia ir troškimas – tai derinys, kuris padės jums siekti tikslo. Didelių turtų savininkai paprastai 

turi šaltakraujiškų, o kartais netgi žiaurių ir beširdžių žmonių reputaciją. toks vertinimas yra 

klaidingas, nes jie turi stiprią valią, o iš valios gimsta atkaklumas, kuris juos stumia tikslo link. 

Komandos jėga - ekonominių ir psichologinių faktorių dermė daro stebuklus. Komandos jėga padeda 

uždirbti pinigus ir nuolat gausinti jų kiekį. Visi planai uždirbti bus beverčiai, jei nebus paremti 

konkrečia jėga. Jėgą galima apibūdinti kaip organizuotas ir apibrėžtu būdu nukreiptas žinias. ji 

padeda paversti troškimą piniginiu ekvivalentu. Kuo daugiau žmonių suvienys savo jėgas, tuo 

greičiau bus pasiektas tikslas (Napoleon Hill, 2018). 
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2. Kaip siekti asmeninių finansų klėstėjimo 

Išsiugdžius tam tikras charakterio savybes ir igyjus reikalinga mąstymą galima pradėti siekti 

finansinės sekmės. Tam reikia mokytis, atskirti reikalingą nuo nereikalingos informacijos, domėtis, 

trokšti to. Bet kas gali išmokti tvarkyti savo asmeninius finansus. Geriausia tai pradėti daryti kuo 

anksčiau, taip viskas ko išmokote įsisavins jūsų prote. Pasaulį pradėsite matyti kitaip, „Pro kitus 

akinius.“ Pradėsite suprasti ekonomiką ir visokiausių aplinkinių veiksnių įtaką jai. Siekti asmeninių 

finansų klėstėjimo sudėtingiausia morališkai. Skaičiuoti, išmokti, suprasti pinigus paprasta. 

Sudėtingiausia yra prisiversti tai daryti kiekvieną dieną. Teks veikti ir mokytis pagal planą, grafiką, 

kuo dažniau. Išmokyti mus finansinės sėkmės padeda George Samuel Clason knyga „Turtingiausias 

babilono žmogus“, Joje alegorškai yra pateikti būdai kaip įvaldyti savo pinigus. Štai tos taisyklės, 

kurių verta laikytis: Knygoje yra rašoma, jog pirmiausia reikia mokėti sau, o tada kitiems. Clason 

rekomenduoja taupyti bent 10 % nuo viso atlyginimo.(Clason, 2015). Jei jūs norite pasiruošti ateičiai 

jūms pastoviai reikės atidėti pinigus. Žinoma, jog žmonės mėgsta išlaidauti ir pirkti jiems 

nereikalingus daiktus, kad patenktintu savo norus, tačiau rašytojas pabrėži, kad reikėtų atsikratyti 

visų nereikalingų išlaidų, taip jums atsiras galimybė atsidėti dar daugiau pinigų ir apskritai jus 

galiausiai turėsite daugiau pinigų negu turėjote su išlaidomis. Jus turėtumete savo sukauptus pinigus 

priversti dirbti jums. Tai reiškia daryti protingas ir apgalvotas investicijas. Tam reikia mokytis, 

domėtis ir stipraus noro. Taip pat turėtumete nepamiršti savo turtų ir saugoti nuo visokiausių 

aplinkinių poveikių, reikėtų savo turtą diversifikuoti. Tai yra riziką mažinančių išteklių paskristymo 

strategija, pinigų gavimas iš skirtingų šaltinių. Kitą dalyką, kurį siūlo rašytojas, tai pradėti mąstyti 

apie draudimus ir išėjimą į pensiją. Reiktų planuotis savo išlaidas, sankaupas ir pelną. Domėkites ir 

mokykites užsidirbti dar daugiau pinigų, lankykites seminaruose, skaitykite, treniruokites, kad 

susikrauti daug turtų. Taip pat norint tapti finansiškai nepriklausomiems reikia žinoti kaip mąsto ir 

elgiasi turtingi. Tai yra rašoma Robert Kiyosaki knygoje „Turtingas tėtis, vargšas tėtis.“ 
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6 pav. Nepasiturinčių, vidutiniosios klasės ir turtingų pinigų valdymo iliustracija 

Šaltinis: Sudaryta autoriaus pagal: Kiyosaki T. R. (2017). Rich Dad Poor Dad: What the rich 

teach their kids about money that the poor and middle class do not!. Leidėjas: Plata publishing. 

Iš paveikslo galime matyti, jog nepasiturintys gyvena nuo atlyginimo iki atlyginimo. Jie uždirba 

pinigus iš darbo ir viską išleidžia visokiausioms išlaidoms kaip mokesčiai, nuoma, maistas, viešasis 

transportas, drabužiai. Vidutinė klasė yra visai panaši į nepasiturintys, jie turi darbą ir uždirbtus 

pinigus išleidžia ant daiktų už kuriuos vėliau reikės mokėti ,kad išlaikyti : mokesčiai, kreditinės 

kortelės skolos, paskolos, ir kiek pinigų lieka yra paskristomos į išlaidas. Turtingi šiuo atveju gauna 

pinigus iš aktyvų, pirmasiausia investuoja dalį į aktyvus, o poto į išlaidas, taip didindami didesnę 

pinigų įplauką. Yra daug investavimo pasirinkimų, tačiau vienas svarbesnių į kurį reiktų atsižvelgti - 

tai infliacija. Investavimas į auksą yra patikrinta laiko investicija. Auksas turėtų būti svarbi 

diversifikuoto investicijų portfelio dalis, nes jo kaina didėja reaguojant į įvykius, dėl kurių mažėja 

popierinių investicijų, tokių kaip akcijos ir obligacijos vertė. Nors aukso kaina gali būti nepastovi per 

trumpą laiką, ji visada išlaikė savo vertę ilgą laiką. Metams bėgant auksas buvo apsidraudimas nuo 

infliacijos ir pagrindinių valiutų erozijos, todėl verta apsvarstyti šią investiciją. Taip pat, investavimas 

į pigius indeksinius fondus su mažais mokesčiais yra pats geriausias saugaus investavimo variantas. 

Kaip auksas, indeksiniai fondai pastoviai kyla, todėl ilgalaikiam investavimui tai yra viena iš geriausių 

investicijų. Indeksinis fondas – tai biržoje prekiaujamas fondas (ETF), sukurtas laikytis tam tikrų iš 

anksto nustatytų taisyklių, kad fondas galėtų sekti nurodytą pagrindinių investicijų krepšelį. Šie 

fondai yra vienas lengviausių būdų investuoti ir laukti indeksinio fondo vertės kylimo ir aišku 

išmokamų dividentų. 
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3. Tyrimo apie asmenų finansų raštingumą rezultatai 

Siekiant suprasti ir įvertinti Lietuvos gyventojų finansinį raštingumą buvo atliktas tyrimas. 

Kiekybinio tyrimo metu buvo apklausti 102 respondentai. Jų pasiskirstymą pagal amžių ir socialinę 

padėtį parodo diagramos (žr. 1–ą ir 2-ą paveikslus). 

  

7 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal 

amžių 

8 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal 

socialinę padėtį 

Matome, jog dažniausiai pasitaikiusieji respondentai yra nuo 19 iki 25 metų (52,94 proc.)ir 

pagal socialinę padėtį studentai. (51,96 proc.) 

  

9 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, 

ar skaičiuoja savo pajamas 

10 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, 

ar skaičiuoja savo išlaidas 

Iš grafikų matome, jog didžioji dalis apklaustųjų stebi ir skaičiuoja savo pajamas (71,57 proc.) 

ir išlaidas (73,53 proc.) 
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11 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, ar suvokia kaip veikia ekonomika 

Iš diagramos matome, kad didelė dalis respondentų supranta kaip veikia ekonomika (77,45 

proc.) 

 

12 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kaip man oar finansinis raštingumas daro įtaką 

asmeninių finansų didinimui 

Atsakiusieji (93,14 proc.) mano, jog finansinis raštingumas daro įtaką asmeninių finansų 

didinimui. 

 

Išvados 

1. Norint tampti finansiškai raštingais neužtenka tik kritinės informacijos tai padaryti. 

Tam reikia ilgai ugdyti save ir grūdinti gyvenimo sunkumams. Savo gyvenimą reikia tvarkyti po 

truputi, savintis naujų teigiamų charakterio bruožų. Tai užima daug laiko, tačiau tai pasiekus padės 

jums tapti finansiškai raštingais ir padės jums save savirealizuoti. 

2. Norint pasiekti finansinio stabilumo reiktų stebėti savo išlaidas ir pajamas, pirkti tik 

būtiniausius daiktus. Taip pat norint sukaupti kapitalo investavimui, reiktų pradėti nuo pagrindinių 

dalykų, kaip mokėjimas atidėti bent 10 proc. savo atlyginimo. Investuoti rekomenduojama į pigius 

indeksinius fondus ir auksą, apsigynimui nuo infliacijos. 
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3. Iš tyrimo galime spręsti, jog didžioji dalis respondentų yra finansiškai raštingi. Matome, 

jog dažniausiai pasitaikiusieji respondentai yra nuo 19 iki 25 metų (52,94 proc.)ir pagal socialinę 

padėtį studentai. (51,96 proc.), matome, jog didžioji dalis apklaustųjų stebi ir skaičiuoja savo 

pajamas (71,57 proc.) ir išlaidas (73,53 proc.). Didelė dalis respondentų supranta kaip veikia 

ekonomika (77,45 proc.). Atsakiusieji (93,14 proc.) mano, jog finansinis raštingumas daro įtaką 

asmeninių finansų didinimui. 
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF FINANCIAL LITERACY ON FINANCIAL FREEDOM 

Summary 

Financial literacy is a very important thing in people‘s lives. The modern world revolves around money and 
without it, it is impossible to survive. Financial literacy training is already in place in many countries, but financial literacy 
is still a completely new field in Lithuania. It is very important to be able to manage your money and distribute it in the 
right direction so that individuals can ensure a happy, tidy and safe life. 
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ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO ANALIZĖS TEORINIAI ASPEKTAI. 

Agnė Klusavičiūtė 

Mokslinė vadovė – doc. dr. Neringa Slavinskaitė 

Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas 

________________________________________________________________________________ 

Įvadas 

Įmonės veikla beveik neįmanoma be vienokio ar kitokio turto. Šiuolaikiniame verslo pasaulyje, 

norint vykdyti sėkmingą veiklą, reikia investuoti pinigus į turtą, kuris neš ekonominę naudą ilgiau nei 

vienerius metus. Tikslingai nupirktas ilgalaikis turtas įmonės veikloje leidžia uždirbti pajamas. 

Ilgalaikio turto rūšis kiekvienoje įmonėje priklauso nuo konkrečios įmonės, nes įmonės skiriasi 

veiklos pobūdžiu, dydžiu ir pan. Dažniausiai, didžiausią įmonės ilgalaikio turto dalį sudaro ilgalaikis 

materialusis turtas. Be šio turto būtų neįmanoma gaminti produkcijos ir kurti kokybiškas paslaugas. 

Visas turimas ilgalaikis materialusis turtas įmonei yra labai naudingas, kažkam skirtas, todėl jis turi 

būti naudojamas tinkamai. Čia atsiranda šio turto analizavimo būtinybė. Atlikus ilgalaikio 

materialiojo turto analizę galima tinkamai įvertinti įmonės veiklą bei priimti teisingus ir svarbius 

sprendimus leidžiančius įmonei pasiekti geresnių rezultatų ateityje.  

Straipsnio tikslas: išanalizuoti ilgalaikio materialiojo turto analizės teorinius aspektus.  

Straipsnio uždaviniai:  

1. Atskleisti ilgalaikio materialiojo turto analizės etapus. 

2. Aptarti ilgalaikio materialiojo turto rodiklius. 

 

Ilgalaikio materialiojo turto analizė 

Ilgalaikis materialusis turtas turi tiesioginę įtaką įmonės veiklos rezultatams, todėl jis yra 

vienas iš svarbiausių įmonės finansinės būklės elementų. Neretai, IMT sudaro didžiąją įmonės turto 

dalį, todėl jo analizė yra labai svarbi sėkmingai įmonės veiklai. Nuo šio turto naudojimo priklauso 

daugelis įmonės veiklos efektyvumo rodiklių, todėl labai svarbu tinkamai analizuoti šį turtą. 

Analizuojant ilgalaikį materialųjį turtą išskiriami keli analizės etapai: 

1. Įvertinimo pagrįstumo, sudėties analizė, 

2. Struktūros ir dinamikos analizė, 

3. Kaitos analizė, 

4. Turto techninės būklės analizė, 
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5. Naudojimo efektyvumo analizė 

6. Rezultatų apibendrinimas (Mackevičius, 2008). 

Atliekant turto pagrįstumo analizę, reikia įsitikinti ar turtas atitinka priskyrimo IMT kriterijams 

(turtas ketinamas naudoti ilgiau nei vienerius metus, įmonė tikisi iš turto gauti ekonominės naudos, 

gali patikimai nustatyti įsigijimo (pasigaminimo) savikainą, savikaina yra ne mažesnė už nustatytą 

minimalią IMT savikainą). Patikrinus ar turtas priskirtas tinkamai, reikia įsitikinti ar teisingai 

apskaičiuota turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Svarbiausia įsitikinta ar užregistruotas turtas 

iš tikrųjų egzistuoja įmonėje (Mackevičius, 2019). 

Vertikalioji (vertinama, kokią dalį atskiri straipsniai sudaro nuo tam tikro rodiklio) ir 

horizontalioji (vertinama, kokie buvo tam tikrų straipsnių pasikeitimai lyginant skirtingus 

laikotarpius) analizė atliekama pagal IMT grupes. Atliekant vertikalią analizę, reikia žinoti turto 

įsigijimo (pasigaminimo) vertę ir nustatyti turto struktūrą procentais. Yra skaičiuojama atskirų turto 

grupių vertės santykiai su bendra turto suma. Atliekant horizontalią turto sudėties analizę yra 

lyginami ataskaitinių metų duomenys su praėjusiųjų metų duomenimis (Miškinis, 2018).  

Kaitos analizė labai svarbus etapas analizuojant IMT, nes kiekvienas pokytis turto grupėje turi 

įtakos turto sudėties, struktūros ir dinamikos rezultatams. Atliekant šią analizę labai svarbu nustatyti 

priežastis dėl kurių įvyko pasikeitimai. Atliekant šią analizę reikia nustatyti:  

1. Kiek ir kokio turto buvo ataskaitinių metų pradžioje, turto įsigijimo (pasigaminimo) 

savikaina, 

2. Kiek ir kokio turto įsigyta ar pagaminta ataskaitiniais metais, kokia jo įsigijimo 

(pasigaminimo) savikaina, 

3. Kiek turto perleista kitiems, nukainota, nurašyta, 

4. Kiek ir kokio turto liko ataskaitinių metų pabaigoje (Mackevičius, 2019). 

Techninės būklės analizė leidžia įvertinti įmonės IMT būklę. Atliekant šią analizę skaičiuojami 

atnaujinimo, likvidumo, nusidėvėjimo ir naudingumo rodikliai (1 lentelė). Jei apskaičiuoti rodikliai 

įmonės netenkina, tai įmonė gali pagerinti savo turtą jį remontuojant ar pan.  
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5 lentelė. Ilgalaikio materialiojo turto techninės analizės rodikliai 

Rodiklis Apskaičiavimas Apibūdinimas 

Atnaujinimo 

koeficientas 

Į𝑠𝑖𝑔𝑦𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠 𝑡𝑢𝑟𝑡𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑡ė

𝑇𝑢𝑟𝑡𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑡ė 𝑚𝑒𝑡ų 𝑝𝑎𝑏𝑎𝑖𝑔𝑜𝑗𝑒
 

Parodo įsigyto per metus turto dalį 

visoje turto vertėje. 

Likvidumo 

koeficientas 

𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠 𝑡𝑢𝑟𝑡𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑡ė

𝑇𝑢𝑟𝑡𝑜 𝑣𝑒𝑡ė 𝑚𝑒𝑡ų 𝑝𝑟𝑎𝑑ž𝑖𝑜𝑗𝑒
 

Vertinant šį koeficientą, galima 

spręsti apie turto priežiūrą, 

naudojimą ir pan. 

Nusidėvėjimo 

koeficientas 

𝑁𝑢𝑠𝑖𝑑ė𝑣ė𝑗𝑖𝑚𝑜 𝑠𝑢𝑚𝑎

𝑇𝑢𝑟𝑡𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑡ė 𝑚𝑒𝑡ų 𝑝𝑟𝑎𝑑ž𝑖𝑜𝑗𝑒 𝑖𝑟 𝑝𝑎𝑏𝑎𝑖𝑔𝑜𝑗𝑒
 

Parodo, kiek pakito nusidėvėjimo 

lygis, kokią įtaką jam padarė 

pakitusi turto vertė. 

Naudingumo 

koeficientas 

𝐿𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖𝑛ė 𝑡𝑢𝑟𝑡𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑡ė

𝑃𝑟𝑎𝑑𝑖𝑛ė 𝑡𝑢𝑟𝑡𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑡ė
 

Parodo turto tinkamumą toliau 

naudoti. 

Šaltinis: Mackevičius, 2008 

Įmonės vykdydamos savo veiklą, IMT nori ir turi panaudoti kuo efektyviau. Norint sužinoti ar 

įmonės turtas naudojamas efektyviai, reikia apskaičiuoti pelningumo ir apyvartumo rodiklius (2 

lentelė). „IMT apyvartumas (pajamingumas) nustatomas kaip pardavimo pajamų santykis su minėto 

turto likutinės vertės vidurkiu „ (Miškinis, 2018). Apyvartumo rodikliai atskleidžia kiek apyvartų per 

metus padaro IMT arba kiek gaunama pardavimo pajamų ir kiekvieno IMT euro (Miškinis, 2018).  

6 lentelė. Ilgalaikio materialiojo turto apyvartumo rodikliai 

Rodiklis Apskaičiavimas Apibūdinimas 

IMT grąža 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑚𝑖𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑐𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑡ė

𝐼𝑀𝑇 𝑣𝑖𝑑𝑢𝑡𝑖𝑛ė 𝑣𝑒𝑟𝑡ė
 

Parodo, pagamintos produkcijos 

vertę, tenkančią vienam IMT 

eurui. 

IMT imlumas 𝐼𝑀𝑇 𝑣𝑖𝑑𝑢𝑡𝑖𝑛ė 𝑣𝑒𝑟𝑡ė

𝑃𝑎𝑔𝑎𝑚𝑖𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑐𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑡ė
 

Parodo, kiek IMT tenka vienam 

pagamintos produkcijos eurui. 

IMT apyvartumas: 

kartais, 

dienomis 

𝑃𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑚𝑜𝑠

𝐼𝑀𝑇 𝑣𝑒𝑟𝑡ė
 

 65 

𝐼𝑀𝑇 𝑎𝑝𝑦𝑣𝑎𝑟𝑡𝑢𝑚𝑎𝑠 𝑘𝑎𝑟𝑡𝑎𝑖𝑠
 

Parodo, kiek pajamų tenka 

vienam turto eurui. 

Parodo, per kiek dienų įvyksta 

IMT apytakos procesas. 

Darbo aprūpinimo IMT 

koeficientas 

𝐼𝑀𝑇 𝑣𝑒𝑟𝑡ė

𝐷𝑎𝑟𝑏𝑖𝑛𝑖𝑛𝑘ų 𝑠𝑘𝑎𝑖č𝑖𝑢𝑠 𝑝𝑎𝑚𝑎𝑖𝑛𝑜𝑗𝑒
  

Parodo, kiek IMT tenka vienam 

darbuotojui. 

Techninis darbo 

aprūpinimo koeficientas 

 𝑘𝑡𝑦𝑣𝑖𝑜𝑗𝑜 𝐼𝑀𝑇 𝑣𝑒𝑟𝑡ė

𝐷𝑎𝑟𝑏𝑖𝑛𝑖𝑛𝑘ų 𝑠𝑘𝑎𝑖č𝑖𝑢𝑠 𝑝𝑎𝑚𝑎𝑖𝑛𝑜𝑗𝑒
 

Parodo, ar darbininkams 

netrūksta IMT gamybos 

operacijoms atlikti. 

Ilgalaikių skolų 

apdraustumas ilgalaikiu 

turtu 

𝐼𝑀𝑇 

𝐼𝑙𝑔𝑎𝑙𝑎𝑖𝑘𝑖𝑎𝑖 į𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑒𝑖𝑔𝑜𝑗𝑖𝑚𝑎𝑖
         

Parodo, kiek kartu IMT vertės 

pakaktų apmokėti ilgalaikiams 

įsipareigojimams. 

Šaltinis: Mackevičius, 2008 
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Tuo tarpu pelningumo rodikliai (3 lentelė) parodo, kiek pelno duoda vienas euras investuotas 

į IMT. „Analizuojant ilgalaikio materialiojo turto pelningumą galima objektyviai įvertinti ne tik 

finansinę, bet ir gamybinę, komercinę ir investicinę įmonės veiklą“ (Mackevičius, 2008, p. 242). Šie 

rodikliai labai svarbūs ne tik pačiai įmonei, bet ir išorės vartotojams. 

7 lentelė. Ilgalaikio materialiojo turto pelningumo rodikliai 

Rodiklis Apskaičiavimas Apibūdinimas 

IMT bendrasis 

pelningumas 

𝐵𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑠𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑛𝑎𝑠 

𝐼𝑀𝑇 𝑣𝑖𝑑𝑢𝑡𝑖𝑛ė 𝑣𝑒𝑟𝑡ė
 

Parodo, kiek eurų bendrojo pelno 

tenka vienam IMT eurui 

IMT grynasis 

pelningumas 

𝐺𝑟𝑦𝑛𝑎𝑠𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑛𝑎𝑠 

𝐼𝑀𝑇 𝑣𝑖𝑑𝑢𝑡𝑖𝑛ė 𝑣𝑒𝑟𝑡ė
 

Parodo, kiek eurų grynojo pelno 

tenka vienam IMT turto eurui 

Grynojo pinigų srauto 

grąža iš IMT 

𝐺𝑟𝑦𝑛𝑖𝑒𝑗𝑖 𝑝𝑖𝑛𝑖𝑔ų 𝑠𝑟𝑎𝑢𝑡𝑎𝑖 

𝐼𝑀𝑇 𝑣𝑖𝑑𝑢𝑡𝑖𝑛ė 𝑣𝑒𝑟𝑡ė
 

Parodo, turo dalyvavimą uždirbant 

pinigus 

Šaltinis: Mackevičius, 2008 

 

Paskutinis ilgalaikio materialiojo turto analizės etapas yra rezultatų apibendrinimas ir 

rekomendacijų pateikimas. Šio etapo metu visi gauti duomenys, iš ankstesnių etapų, yra 

apibendrinami ir yra pateikiami siūlymai bei rekomendacijos. Vadovaujantis analizės duomenimis 

bei rekomendacijomis įmonės vadovai gali priimti sprendimus, kurie leis įmonės IMT panaudoti 

efektyviau, leis pamatyti ar įmonei reikia daugiau IMT ir ar jau turimas IMT neša įmonei pelną 

(Mackevičius, 2019). 

 

Išvados 

1. Kadangi IMT dažniausiai sudaro didžiąją dalį įmonės turto, jį reikia atidžiai analizuoti. 

IMT analizėje yra išskiriami 7 etapai: vertinimo pagrįstumo, sudėties, struktūros ir dinamikos, kaitos, 

turto techninės būklės, naudojimo efektyvumo analizės ir rezultatų apibendrinimas. Atliekant šiuo 

etapus yra įsitikinama, kad turtas įmonėje tikrai egzistuoja, kad turtas tinkamai užregistruotas, 

sužinoma kokią procentinę dalį IMT sudaro nuo tam tikro rodiklio, yra lyginami ataskaitiniai ir 

praėjusieji metai, stebima kaip turtas kito, nustatoma IMT būklė, įvertinama ar turtas naudojamas 

efektyviai, ar turtas yra pelningas, kiek duoda pelno. Gauti rezultatai yra apibendrinami ir pateikiami 

siūlymai bei rekomendacijos.  

2. Analizuojant ilgalaikį materialųjį turtą pagal 7 analizės etapus, yra naudojami tam tikri 

rodikliai. Techninės būklės analizės etape naudojami: atnaujinimo, likvidumo, nusidėvėjmo ir 
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naudingumo koeficientai, kurie parodo įmonės IMT būklę. Naudojimo efektyvumo analizės etape 

naudojami: apyvartumo (IMT grąžos, IMT imlumo, IMT apyvartumo, darbo aprūpinimo IMT, 

techninio darbo aprūpinimo ir ilgalaikių skolų apdraustumo koeficientai) ir pelningumo (IMT 

bendrasis pelningums, IMT grynasis pelningumas, grynojo pinigų srauto gražos iš IMT koeficientai) 

rodikliai, kurie parodo ar turtas įmonėje yra naudojamas efektyviai.  
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Long-term tangible assets analysis 

Summary 

Long-term tangible assets are used by all companies regardless of their size and activity profile. Long-term 
tangible assets are very significant for companies’ financial results, thus, it is important to perform a detailed analysis 
of these assets. The recommended schema of long-term tangible assets analysis includes the following stages: 1) 
composition, 2) structure and dynamics, 3) alternation, 4) technical condition, 5) application, 6) profitability, 7) 
conclusions of analysis’ results and preparation of recommendations. In each of the stage the main questions, that 
should be investigated in order to evaluate the effectiveness and profitability of the asset, are indicated. 
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Introduction 

Combating money laundering should be an integral part of the government's national plans 

to combat corruption, which today is a serious problem in Ukraine at all levels of government in 

many areas of public life. Schemes and plans for money laundering are constantly being improved 

and therefore require updating of the relevant knowledge of public administration bodies. Such 

action is growing in countries where regulatory requirements, both political and economic, are 

weakened and economic instability is on the rise. 

Money laundering is not only a criminal act, but also a systemic threat, both to the financial 

markets and to the country's financial security in general. „Dirty money“ violates generally accepted 

norms of economic activity, the principles of a market economy, contributes to the criminalization 

of economic activity, is used to bribe government officials and local governments and the 

penetration of criminal elements in political institutions. 

The purpose of the article is to explore the main methods and tools of money laundering, as 

well as to identify methods of combating money laundering. 

 

Analysis of the results 

In recent decades, money laundering has become widespread in many parts of the world. The 

structure of criminal operations to launder „dirty money“ has also become more complicated. 

Organized criminal groups, taking advantage of the weakness of national systems of regulation of 

the financial system, carry out quite flexible and rapid operations to transfer and move assets across 

borders [1]. 

The peculiarity of money laundering is the attempt of citizens, receiving illegal income in 

various ways, to take them abroad and try to legalize them through the financial mechanisms of 

other states. Sometimes this procedure is much easier than appropriating funds within the country. 

In other words, the real threat to Ukraine's economic security is the withdrawal of financial 

resources from the state's economy and their laundering in other countries [2; 3; 4]. 
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The main aspect of the peculiarities of proceeds from crime is the criminal purpose and their 

connection with the „shadow“ economy, namely the provision of a legitimate form of funds 

received as a result of the crime. The problem of money laundering is closely linked to the shadow 

economy. Since this economy is the formation of illegal income, we can talk about it as a basis for 

the described process. It is well known that the shadow economy is a major factor in destabilizing 

the economic and social life of any state. Thus, we will analyze the level of the shadow economy in 

our country by region during 2017-2018 according to the results of a study by the Kyiv International 

Institute of Sociology (Fig. 1). 

 

Figure 1. The level of the shadow economy in Ukraine by region during 2017-2018, in % of GDP 

Source: [5] 

According to the presented data (Fig. 1), during the period under review, the level of the 

shadow economy in Ukraine as a whole increased by 0.4% and in 2018 amounted to 47.2 % of total 

GDP, which is quite high. In all regions, there is an increase in the level of the shadow economy by 

an average of 1.5 % except for the North and the Center, where there is a significant reduction (by 

4.3 %).  

Thus, the essence of the whole shadow economy is reduced to a single goal - to obtain income 

outside the legal field, there is a root cause, a key element of the process of money laundering. The 

results of the study of the scale and dynamics of the shadow economy show that its significant level 

determines the possibility of money laundering. „Shading“ of the economy, contributing to the 

formation of illegal income with their subsequent laundering, is one of the most significant threats 

to the national economy. 

Consider the main tools, as well as the most common ways of laundering proceeds of crime 

(Table 1). Given the huge number of methods of legalization of criminal proceeds, their diversity is 

nothing more than variations on the same topic. Because numerous financial manipulations have 
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common features. The activity of all criminal organizations is based on the same principle with 

insignificant, in fact, changes. As a rule, funds are first introduced into the national financial system 

and then transferred to various accounts in foreign banks, where they begin to circulate. The next 

step is to return the funds to the country of their initial receipt under the guise of transfer to 

individuals or as an investment. 

Table 1. Basic tools and methods of money laundering 

№ Basic tools of money laundering The most common ways of laundering „dirty money“ 

1 

Use of fictitious persons for 

registration of controlled legal 

entities in order to conceal the 

real owner  

Involvement of persons who do not have close family 

ties with the „corruptor“, at the same time connected 

by other ties (distant relatives, drivers, assistants) 

2 

Subscription for goods and 

services to controlled persons 

with subsequent non-delivery / 

non-performance 

Illegal „cash transfer“ of funds (illegal transfer of non-

cash funds in cash with their subsequent illegal 

conversion in order to evade taxes, fees and other 

mandatory payments) 

3 
Creation and functioning of 

fictitious firms and enterprises 
 Illegal acquisition of the right to a refund of VAT 

4 
 Use of bank accounts opened 

outside Ukraine.  
Acquisition of property abroad 

5 Use of securities Illegal transfer of funds outside Ukraine 

6 
Making fake loans using front 

companies 

Withdrawal of funds from the sphere of shadow 

capital to the sphere of legal treatment, granting funds 

the status of legal property of a certain natural or legal 

person 

7 Fictitious services Repeated inheritance from unrelated people 

8 

Exchange of banknotes, especially 

foreign currency, for banknotes of 

other denominations 

Forgery of documents in order to hide the true source 

of money or their location 

Source: compiled by the author 

Problems of legalization of criminal proceeds as an integral part of the shadow sector of the 

domestic economy, as a rule, are associated with the above tools and methods of money laundering 

„dirty money“ (Table 1). In addition, currently organized criminal groups are actively using modern 

high technology in the field of communications and telecommunications, including the rapidly 

evolving systems of non-bank money transfers via the Internet, which allow you to move significant 

funds.  

The work of detecting criminal schemes is complicated by the fact that criminal structures 

establish strong corrupt ties with representatives of public authorities at various levels, as well as 
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with law enforcement officers. All this leads to the further spread of the negative consequences of 

this social phenomenon. In addition, it should be noted that money laundering: leads to a decrease 

in the effectiveness of reforms carried out in the state in various spheres of socio-economic life; 

creates obstacles on the way to the formation of a favorable investment climate in the country. 

Let's analyze the dynamics of illegal financial outflows from Ukraine in recent years (Fig. 2). 

The scale of the illegal cross-border financial flows of the Ukrainian economy is impressive, as huge 

sums of money are being withdrawn. As can be seen from the presented data (Fig. 2), during the 

period under review, the volume of illegal financial outflows increased by 3,186 million dollars. or 

32.16 %. According to the results of calculations, in 2015-2018 a total of 44,699 million dollars was 

withdrawn from Ukraine. 

The main reasons for the popularity of withdrawals abroad can be: 1) avoidance of taxation 

within the country (legal reduction of the tax burden); 2) reducing risks and simplifying judicial 

protection of their interests (capital flight due to low level of protection of investments / savings); 

3) derivation of financial results of corruption. 

  

Figure 2. Dynamics of the total volume of net illegal financial outflow from Ukraine, million USD 

Source: [5] 

The most important element in the process of money laundering is corruption, without which 

the implementation of schemes is almost impossible. The scale of corruption directly depends on 

the stability and stability of the economic system and the ability of the state to resist crime in all 

spheres of life. 

It should be noted that legalization as a type of economic offense has such dangerous 

consequences as: 

- reduction of the financial well-being of the state and the stability of the world market due to 

the annual criminal removal of huge amounts of money from the field of legal economic activity; 

- increase in inflation and unfair competition, etc. 
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Legalization of proceeds from crime, like many other transnational crimes, is caused by 

globalization and is a negative manifestation of it. As a result, Ukraine's integration into the world 

community, in addition to gaining obvious benefits, requires serious efforts to combat various 

crimes, including money laundering. Therefore, the features of this type of income determine the 

definition of a certain system of measures, the mechanism of struggle and directions for improving 

the system of combating money laundering, namely: 

1. Improving the system of financial control, storage of documents both in electronic 

form and on paper, according to the general rules of accounting. 

2. Identification of transactions, the main essence of which is to provide a legal form of 

ownership or use of financial resources.  

3. More careful supervision of monetary operations carried out by customers in the 

course of business relations, in order to confirm information about the customer, its suppliers and 

contractors. 

4. Improving the methods of studying and identifying clients of organizations engaged in 

transactions with cash or other property, which includes a differentiated approach to the 

identification and study of clients depending on their affiliation to the relevant risk group. 

5. Strengthening international cooperation in the field of combating money laundering.  

 

Conclusion 

Nowadays, ensuring effective anti-money laundering and risk management is one of the 

most important responsibilities for financial monitoring services of financial institutions, banks, 

companies operating in financial markets, insurance companies, telecommunications companies 

providing financial services, etc. Thus, compliance with the proposed ways to combat money 

laundering in our country will increase the effectiveness of the fight against crime, as well as 

contribute to strengthening the international system for combating money laundering. 
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THE MAIN WAYS AND METHODS OF COMBATING MONEY LAUNDERING 

Summary 

The article deals with the problem of the shadow economy as the basis that creates conditions for the processes 
of laundering proceeds from crime. The main tools and methods of money laundering are analyzed. The analysis of the 
dynamics of illegal financial flows from Ukraine is carried out. The main ways and methods of combating money 
laundering are proposed, the corresponding conclusions are drawn. 
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Introduction 

Math is one of the main disciplines that are taught in schools. It is a part of STEM, which stands 

for science, technology, engineering and mathematics. These curriculum choices are to some extent 

taught in every secondary school in Lithuania. STEM is also one of the main components in modern 

day economy. For some students’ Math can be considered difficult subject which interferes with the 

overall understanding of the subject and makes it hard to study further in a heavily mathematical 

specialization. With no understanding of basic Math, it is impossible to expect to reach sustainable 

development goals effectively.  

The aim of the article – to analyze the true extend of Math’s importance in modern day 

economy. 

Objectives of the article: 

1. Analysis of Applied Mathematics to the economy and sustainable development goals  

2. Application of mathematics in the economy and future predictions 

3. Analysis of people’s opinion on Math’s importance in today’s economy.  

 

1. Applied Mathematics in the Economy and Sustainable Development Goals 

It is widely known, that to be in a good position economically it is required to get some sort of 

education. (Lechuga, Faura & Martínez, 2020) In 21′st century it is important to effectively educate 

people on ways how we can successfully apply Math in economy and at the same time effectively 

work towards reaching/completing sustainable development goals. This is especially important for 

students studying to become mathematics teachers or any other profession that includes Math in 

its study course. Following this, the social dimension of SDG is being less acknowledged than 

economic and environmental. To achieve sustainability goals using mathematics it is necessary to 

incorporate it globally and in other disciplines in the shape of perspectives. Mathematics is 

considered to be complicated and not useful by students, and only inventive implementation could 

provide positive experience (Lechuga, Faura & Martínez, 2020). 
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No less important is to learn basic mathematics in primary and secondary schools since it 

becomes harder to understand later on in university (M. Sadiku, Berisha & L. Sadiku, 2019). It is 

pretty common for at least one-third of the student population in the faculties of economy to have 

trouble in learning Math, it is commonly related to all sorts of anxiety due to the previous failure 

while learning it (M. Sadiku, Berisha & L. Sadiku, 2019). The best way to help students understand 

mathematics better could possibly be to teach them how it can be applied in daily economic life as 

well as how easier it makes reaching sustainable development goals. 

In conclusion, Math is a part of STEM, which is one of the most important components in 

modern economy. Mathematics is important for reaching sustainable development goals since it 

helps to cultivate logical problem-solving method of thinking. To some mathematics can be 

challenging to understand. Basic Math should be thought in primary and secondary level schools in 

a way future university students would be able to understand and use in practice. Conquering fear 

of failure is the key to a better understanding of building block of economy. 

 

2. Mathematics in Economy and Opinion of its Future 

Together with STEM there is also social aspect which together makes the global economy we 

all know today. Math is used in programing which creates more new technological advancements, 

it may create new jobs but at the same time it creates the „it’s all on you” thing in economy 

(Foroohar, 2015). People who have the brain, education and are somewhat business savvy are the 

ones who are the most successful nowadays. But for those that are lacking in resources there is a 

need for government funded educational programs. Math is multicultural language that most 

people can understand if they dabble in it at least a little bit. It is also a foundation of laws of physics 

which is as important in economy as for example coding (Crespo & Tohme, 2017). In the last century 

it was found that Math in some way or another had great impact on economy (Crespo & Tohme, 

2017). Considering the fact that Math plays a big role in statistics it is greatly possible Math will still 

exist in the future but in a slightly different form. 

In conclusion, STEM and the social aspect are the foundation of modern economy. 

Mathematics is very important in programing. Survival in today’s economy is a person’s personal 

thing. Multitalented people are the ones who succeed. Math will still be in economy with a slight 

difference in appearance. 
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3. People’s Opinion on Math’s Importance in Today’s Economy 

The purpose of creating a questionnaire in Lithuanian language was to analyze the general 

opinion on Math’s importance in today’s economy and not any kind of calculations related to 

mathematics. The population chosen for this work was two first year university student groups from 

Vilnius kolegija / University of Applied Sciences, out of fifty people forty answered the 

questionnaire. There was a total of fourteen questions. Out of forty who answered eight were male 

(20 percent) and thirty-two female (80 percent) which is shown in 1 picture. The eighth question „Is 

Math important in economy?”100 percent (40 people) of respondents answered „Yes” as shown in 

2 picture, this means that Lithuanians cannot imagine a fully effective economy without 

mathematics. The twelfth question was „Do you like Math?” as 3 picture shows more than half of 

the respondents answered „Yes:” (52.5 percent), 27.5 percent answered „No” and everyone else 

chose the option of not answering. Another question worth mentioning is number thirteen „Do you 

often use mathematical calculations at work / studies?”. For this question forty percent answered 

„Often” and only 2.5 percent answered „Never”. 

 

1 picture. Who answered the questionnaire 

 

 

2 picture. „Is Math important in economy?” 
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3 picture. „Do you like mathematics?” 

 

The answers to the questionnaire were different since people understand Math’s differently. 

Mathematical models that are used in today’s economy might not align with an average person’s 

understanding, since they can only be verified by experience (Ragni, 2018) in the last question in 

the questionnaire the general consensus of answers was positive, Math will still be as important 50 

years later as it is now. 

In conclusion, the questionnaire showed a positive opinion on Math in economy. A lot of 

questioned students like Math. Students use Math often and there are not a lot of people who never 

use Math. Math depends on a person’s perception. To understand Math, you need experience. 

 

Conclusions 

1. Mathematics is important for economy and sustainable development goals. It should be 

taught effectively. It should be applied in a wide range of things and activities. People fear Math 

because of its complexity. Learning how to use mathematical knowledge is the best way to 

understand it. 

2. STEM with social aspect make up modern economy. Math sets the ground for 

technological progress. Multitalented individuals succeed. Math is the basis for physics. In the future 

it might exist in a different form. 

3. Most people who answered the questionnaire were first year university students, who 

often use Math in their studies. 100 percent Math is important in economy. These students like 

Math. Students understand Math differently. People think Mathematics is going to be important 

even after 50 years.  
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THE IMPORTANCE OF MATH KNOWLEDGE IN TODAY’S ECONOMY 

Summary 

Math is important for a modern economy and plays a significant role in reaching sustainable development goals, 
since it requires problem solving qualities. Overcoming fear of failure is essential for successful usage and understanding 
Math. On the other hand the element of communication is crucial in modern economy. Being multitalented is a sure 
way for achieving prosperity. And the last, questioned student’s opinion is that Math is and will be an important base 
for modern economy.  
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Introduction 

Over the last 15-20 years, the partnership between NGOs and businesses has developed 

significantly. The global community - including the leaders of both international government 

institutions, and the „third sector“ (so-called NGOs), and business - is aware of the need to involve 

business in the process of international development. Companies have the potential to have a 

positive impact on different stakeholder groups [1; 2]. However, there is also some concern that 

business is not always tailored to the needs of the community. At the same time, companies seeking 

greater responsibility do not always have the necessary knowledge and skills to implement 

sustainable development programs. On the other hand, NGOs have an important role to play in 

development at both the national and international levels, but often limited in resources and 

capacity, they are unable to implement their own projects effectively. Therefore, the partnership 

between business and public organizations is an important trend in solving common problems.  

The aim of the article is to assess the potential of cooperation between public organizations 

and business based on the identification of types of partnership, criteria for selecting partners and 

the benefits of cooperation. Objectives of the article: 1) to justify the main types of partnerships 

between NGOs and businesses; 2) to systematize advantages of cooperation between business and 

NGOs. 

 

1. The main types of partnerships between NGOs and businesses 

International organizations specializing in economic development recognize the importance 

of intersectoral partnerships, including partnerships between NGOs and business, in disseminating 

the concept of sustainable development. In December 2005, the UN General Assembly adopted a 

resolution Toward Global Partnerships, which aims to „increase the contribution of civil society 

organizations, society, the private sector and other stakeholders to the national development 

process“ through a global partnership. This resolution calls for cross-sectoral partnerships in the 
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following areas: attracting new investments and employment policy; health care; use of natural 

resources and environmental management; energy; agriculture; impact on climate change. 

Another institution that promotes cooperation between business and NGOs is the World 

Bank. This institution established a network of „Business Partners for Development“, within which 

certain projects were implemented with the involvement of business and NGOs. It is worth noting 

that the partnership between NGOs and business is one of the tools to manage the impact and live 

up to the expectations placed on it by governments and communities. The desire to implement 

more responsible practices has prompted some companies to look for NGOs that could help 

implement their own solutions (projects, programs) on a partnership basis. NGOs usually have a 

higher level of trust in society and are sometimes more competent in addressing social and 

environmental issues. Therefore, a company that cooperates with a public organization has a more 

positive public image. 

Recently, the differences between business and NGOs have become increasingly blurred. The 

line between these sectors becomes less visible due to the constant development of connections. 

Of course, Ukrainian NGOs still need to grow and develop their capacity to work with business 

organizations, but today there are NGOs that can be good partners for business. There are many 

ways of cooperation between public organizations and business, and each of these ways has its own 

characteristics. Usually, partnerships between these sectors are not static: partnerships are dynamic 

and evolve over time: partners become more involved in cooperation, trust grows, and the process 

of exchanging resources becomes more intensive. However, the movement of the partnership is 

possible in the opposite direction. The main types of partnerships between NGOs and businesses 

are [3; 4; 5]: 

1. Philanthropy: the most traditional form of partnership, most common in the relationship 

between business and NGOs. This type of partnership involves the unilateral transfer of resources 

from business companies to „third sector“ organizations. The process of philanthropic partnership 

is simple, but the level of involvement of the parties is quite low, in addition, this type of partnership 

is not enough for the activities of a business company. 

2. Mutual exchange: involves a partnership in which the relationship between business and 

NGOs is based on the exchange of resources for specific activities. For example, a company provides 

a certain amount of money depending on the sale of a particular product with the logo of a partner 

NGO. 

3. Strategic (sustainable) partnership: strategic partners are working on a common problem 

that needs to be solved. This type of partnership makes partners more dependent on each other, 
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and successful work in this type of partnership is possible only if the exchange of ideas, resources 

and efforts. Such a partnership has the greatest potential, as joining forces allows the parties to 

achieve results that would be impossible to solve on their own. Strategic partnership with NGOs is 

important in light of:  

- providing expertise and attracting additional external capacity for community development 

programs that will help meet the company's goals and objectives in the field of CSR;  

- building corporate reputation and trust in the company, which can support its position 

among key stakeholders and the general public;  

- Early warning of potential public relations problems. 

4. Corporate volunteering: involvement of employees of business companies to work in public 

organizations or the community. Company staff usually volunteer during working hours paid by the 

company. Also, a group of employees can help in the implementation of the project of a public 

organization - such work will be useful for both the company and the NGO, as it will unite the 

company's employees and speed up the project implementation by the NGO. Staff can be involved 

in public organizations on a long-term or one-time basis if the project is short-lived. It is possible to 

involve employees in community work in the field of education, environment, health, sports, leisure, 

art. In each of these areas, there are many opportunities for volunteering: from administrative and 

technical functions to customer service and the manufacture of handicrafts. 

 

2. Advantages of cooperation between business and NGOs 

Cooperation with foreign NGOs hides new challenges and opportunities that require 

additional solutions. Working with NGOs in foreign markets is important for the company's image, 

but you need to have a clear idea of the reputation of the partner and future work in the community. 

It is better to build partnerships with foreign NGOs „from scratch“, and it is worth starting from the 

local level. In this way - by implementing small projects before transferring relations to the regional 

level - it is easier to achieve trust. The following criteria should be taken into account when working 

with foreign NGOs: 

1. Choice: The company should consider in which situations it is more appropriate to 

cooperate with a local NGO and in which - with an international organization, paying attention not 

only to the experience of the organization, but also the potential to work in a particular community. 

2. Knowledge of the political views and political affiliation of the public organization with 

which the company plans to work is especially important in Ukraine, where there are risks of political 

instability. The best option is the apolitical nature of the organization you plan to work with. 
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3. Government restrictions: it is worth evaluating the state policy on the activities of public 

organizations. 

4. Provide and accept: the company must be willing to partially cede power and be open to 

taking NGO advice into account when implementing projects. 

5. International coordination: when working with local branches of international 

organizations, the company must ensure coordination of the partnership with the headquarters of 

the organizations, as local branches are not always aware of the activities of other branches of the 

organization. 

The need for partnership and benefits for the parties in the partnership „business - public 

organization“: 

1. Image and trust. The company's reputation is becoming increasingly important for both 

investors and consumers. According to the public, non-governmental organizations are more 

reliable than corporations in terms of benefits to society. Therefore, when working with NGOs, 

companies can count on being seen as more reliable and credible for CSR activities. 

2. Financial stability: entering new markets and increasing long-term profits. NGOs can help 

companies enter other markets and provide access to consumers. A better understanding of market 

needs is one of the benefits of partnering with local NGOs that are familiar with local market 

conditions. In this sense, the strategy of working with partners such as NGOs, community influence 

groups and local governments may be more successful than working with large companies and even 

national governments, as the latter do not have a sufficient level of information. 

3. Improving CSR policy as part of corporate strategy. Partnerships with NGOs can play a 

significant role in ensuring the quality of a company's CSR policy. Corporations are gradually moving 

from charitable projects to full participation in community life. Many companies have concluded 

that it is better to implement such a policy by working with local NGOs. For example, protecting the 

environment is a good ground for a successful partnership: NGOs have direct access to community 

members, can easily identify community needs, and have the professional experience to meet such 

needs. In many cases, NGOs can offer innovative ways to solve social problems. Thanks to the 

experience of working with the community, NGOs have a higher level of trust among the population, 

they can become a kind of bridge between business and communities in which companies want to 

work. 
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Conclusions 

Thus, a public-private partnership is a collaboration between the public and private sectors by 

pooling assets based on the distribution of liabilities, risks and performance to meet societal needs. 

Despite some steps by central and local authorities to stimulate the development of public-private 

partnerships in Ukraine, this form of cooperation between the state and business in the 

implementation of infrastructure projects is at an early stage of development and requires, above 

all, political and economic stability in country. In addition, several steps need to be taken to further 

develop public-private partnerships in Ukraine: 

- to improve regulatory and legal support in terms of establishing the boundaries of interaction 

and fair distribution of risks (including inflation, exchange rate) between public and private partners, 

the timing of return on investment; 

- in order to reduce risks and improve the quality of public services, prevent corruption and 

involve the population, public organizations should be involved in cooperation at the stages of 

project development and implementation, reporting on its implementation; 

- to reduce administrative pressure, to improve tax administration and the procedure for 

competitive selection of private partners, to ensure the targeting of budget expenditures, objective 

assessment of project effectiveness and political confidence; 

- to stimulate the participation of banks and non-bank financial institutions by providing 

guarantees, tax benefits, ensuring the protection of private information and transparency of 

relations; 

- to stimulate the creation of special economic zones and territories with a special regime of 

investment activity, which will allow attracting foreign investors; 

- to ensure the real implementation of the principles of fiscal decentralization by the central 

authorities, which will give more powers and financial opportunities to the regions to implement 

regional programs. 
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Introduction 

In today's fierce competition, companies are able to gain a competitive advantage due to the 

emotional characteristics that are achieved through the brand. At the same time, corporate social 

responsibility has recently become one of the most relevant topics in Ukraine. With the increasing 

importance of non-financial factors of sustainable development, such as social stability and 

environmental security, practical and theoretical aspects of corporate social responsibility are 

becoming a relevant topic of intersectoral research. The relevance of the study is also due to the 

fact that branding for any company in the context of globalization and digitalization is an extremely 

necessary source of development. 

The aim of the article is to demonstrate the impact of corporate social responsibility on the 

company's brand. 

Objectives of the article: 

1. to reveal the essence of corporate social responsibility and systematize the conditions of its 

formation; 

2. to substantiate the peculiarities of building a company's brand using corporate social 

responsibility. 

 

1. The importance of corporate social responsibility 

For the first time, corporate social responsibility was discussed in American companies. At 

present, European organizations are considered to be the leaders in the scale of application and 

effectiveness of CSR programs. In Asian countries, the concept of CSR is considered quite new. 

However, more and more companies from different countries recognize the need to implement 

various programs of corporate social responsibility, consider it an integral part of their activities. 

In Europe, the concept of corporate social responsibility is defined as the concept of 

integrating concern for social and environmental development in the business operations of 

companies in cooperation with their shareholders and the external environment. Corporate social 

responsibility (CSR, also called corporate responsibility, responsible business, and corporate social 



307 

opportunities) is a concept in which organizations take into account the interests of society, taking 

responsibility for the impact of their activities on firms and other stakeholders in the public sphere. 

In the International Standard ISO 26000 „Guidelines for Social Responsibility“, CSR is defined as the 

responsibility of the organization for the impact of its decisions and activities on society and the 

environment through transparent and ethical behavior.  

CSR includes two elements [4; 5]: 

- fulfillment of legally defined obligations; 

- voluntary, associated with ethical, moral obligations, costs for various social needs. 

In conditions of competition, intangible assets become significant competitive advantages. 

CSR initiatives can have a significant impact on a company's reputation, image and brand, and thus 

help attract investment, as investors assess not only the economic but also the environmental and 

social performance of companies. For example, researchers at Harvard Business School conducted 

a study according to which companies implementing CSR programs have advantages over 

companies that do not have such programs. Experts also found that gross revenue in socially 

responsible companies in the long run was 4.8-10 % higher than competitors, and the level of labor 

efficiency exceeded by 37.9 % in companies that are not characterized by socially responsible doing 

business. 

Currently, the main reasons that motivate companies to pay special attention to social 

responsibility are [1; 2; 3; 5]: 

- globalization and the associated intensification of competition; 

- growing size and influence of companies; 

- strengthening mechanisms of state regulation; 

- „war for talent“ (competition of companies for personnel) 

- growth of civic activity; 

- the growing role of intangible assets (reputations and brands). 

Scientists have found that even in the conditions of enterprise development, when there are 

only the first levels of CSR development in enterprises, the importance of corporate social activity 

and its high share of influence on the level of business reputation of the enterprise is confirmed. 

Business leaders understand the importance of social activities to improve the company's image, 

competitiveness and even increase financial results in the future.  

In addition, according to business leaders, there are a number of factors that hinder the 

development of CSR enterprises. Such factors include the lack of domestic legislation to strengthen 

corporate social responsibility in Ukraine, the lack of state support for CSR development and 
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incentives, a sufficient level of perception of the importance of CSR by enterprise management and, 

of course, limited financial resources of enterprises. 

 

2. Brand building based on corporate social responsibility 

Active work on the development of branding gives the company a fairly large set of distinctive 

advantages. The benefits that can be obtained from competent branding can be divided into two 

types. The first type of benefits is the financial benefit received by the company from branding, the 

second is the understanding of the goals of branding activities by employees of the company. The 

brand that the company's employees are proud of is able to have a positive impact on the morale 

and morale of the staff. This situation is most typical for organizations engaged in entrepreneurial 

activities. A well-planned branding of the company is able to create a barrier for other brands that 

want to enter this market segment. The higher the reputation and trust of the main players in this 

area, the more difficult it will be for competitors. Branding often symbolizes the high quality of 

services provided by the company, which is very important to maintain good relations with 

consumers. Many brands are much older than the companies to which they belong. The brand 

allows you to attract and retain both customers and staff and partners, which provides companies 

with further growth and opportunities to expand the market and increase profits. The work on 

branding development also includes activities carried out within the framework of corporate social 

responsibility. 

Today, social activity is becoming the norm for Ukrainian companies, but understanding and 

approaches to it in different organizations are different. In this case, a brand is a set of ideas, 

associations, images, ideas and promises that are formed in people's minds. That is, a phenomenon 

that has strong associations (image) and is widely popular. Corporate social responsibility is aimed 

at achieving sustainable development by building relationships with key stakeholders (stakeholder, 

which party involved, participant in the work, role in the project - a person or organization that has 

rights, shares, requirements or interests in relation to the system or its properties that meet their 

needs and expectations). Corporate social responsibility helps to build a strong brand, as the 

company performs additional functions that are not prescribed by law, for example, many 

companies invest in measures to minimize the negative impact on the environment. 
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Conclusions 

Now companies offer a wide range of goods and services and for modern consumers 

increasingly means not the product itself, but the position of the brand, because it is important for 

customers not only to meet their needs, but also to feel some social significance. Researchers in the 

field of advertising note that the goal of the new generation is not just consumption, but the 

consumption of brands as sensual images, which becomes a form of presenting oneself to other 

people (organizations) and communicating with them. Society is highly responsive to companies 

involved in solving social problems, as such organizations are assessed not only as socially active, 

but also as highly profitable. CSR causes public resonance, shapes public sentiment and provides the 

company with a reputation. Successful brands are based on the idea of the company as a reliable 

partner, a decent place to work, which is also part of corporate social responsibility programs. 

Therefore, today the task of any company striving for a leading position is not only to maintain the 

value of the brand, but also to adhere to the standards of business conduct that meet consumer 

expectations. Thus, corporate social responsibility is a strategy of effective development of the 

organization in the market, which increases the company's income, which is largely a competitive 

advantage of the company, which forms a positive opinion, the reputation of the organization in 

society. 

The organization of CSR at enterprises must be organically integrated into the corporate 

governance system. This does not contradict the need to include CSR in the strategic management 

system; a necessary condition is the development and adoption of Corporate Codes, the 

introduction of non-financial reporting. Also, when implementing a CSR policy, it is important to 

identify those responsible for its implementation. The effectiveness of the Board of Directors in the 

field of CSR can be significantly increased by creating a committee on corporate social responsibility, 

which serves as a link between the Board of Directors and the management of the enterprise. 
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THE IMPACT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON THE COMPANY'S BRAND 

Summary 

The aim of the article is to demonstrate the impact of corporate social responsibility on the company's brand by 
systematizing the conditions of corporate social responsibility formation; the peculiarities of building a company's brand 
using corporate social responsibility. The author found that the main reasons that motivate companies to pay special 
attention to social responsibility are globalization, growing size and influence of companies, strengthening mechanisms 
of state regulation, competition for personnel, growth of civic activity, the growing role of intangible assets (reputations 
and brands). 
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Įvadas 

Kiekviena organizacija, socialinis vienetas, valstybė, vykdydama savo veiklą ir siekdama 

užsibrėžtų tikslų sudaro individualų biudžetą. Biudžetas veiklos pagrindu, suprantamas kaip 

savarankiškumas ir nepriklausomybė. Ypač valstybės biudžeto dėka galima užtikrinti pajamų 

perskirstymo, socialinio aprūpinimo, ūkio plėtros, ekonomikos stabilizavimo, kontrolės ir 

visuomenės informavimo. Užtikrinant tinkamą biudžeto formavimą bei valdymą, kurių dėka 

valstybės biudžetas sukuria sąlygas racionaliam valstybės pajamų paskirstymui ir šalies ekonomikos 

klestėjimo ir stabilumo palaikymui (Pupkutė, 2016). 

Straipsnio tikslas – Išanalizuoti 2020-2021 metų valstybės biudžeto pajamas ir išlaidas. 

Straipsnio uždaviniai: 

1. Pateikti valstybės biudžeto sudarymo struktūrą 

2. Pristatyti biudžeto sudarymo principus 

3. Išnagrinėti 2020-2021 metų valstybės biudžeto formavimą. 

 

Valstybės biudžeto struktūra 

Mokslinėje literatūroje galima rasti daug biudžeto sampratos apibrėžimų, tačiau 

paprasčiausiais ir aiškiausias biudžeto apibrėžimas yra, kad biudžetas yra pajamų ir išlaidų planas. 

Remiantis biudžeto sandaros įstatymų (1991), valstybės biudžetą galima apibrėžti, kaip Lietuvos 

Respublikos tvirtinamą valstybės biudžeto pajamų ir asignavimų planą biudžetiniams metams. 

Lietuvos Respublikoje biudžetiniai metai prasideda sausio 1 dieną ir baigiasi gruodžio 31 dieną 

(Lietuvos Respublikos Konstitucija, 1992). Finansų ministerija rengia o Vyriausybė pateikia valstybės 

biudžeto projektą Seimui, kuris svarsto ir tvirtina įstatymu iki naujųjų biudžetinių metų pradžios. 

Seimas turi teisę svarstydamas projektą jį koreguoti, t.y. didinti asignavimus nurodydamas jų 

finansavimo šaltinius. (Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 1991; Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, 1992). 
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Lietuvos biudžeto sandarą reglamentuoja Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas 

(1991). Kurio pagrindinė paskirtis yra nustatyti valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto turinį, 

pajamų ir asignavimų naudojimo teisinius pagrindus, skaidraus biudžeto rengimo, tvirtinimo, 

vykdymo, vertinimo ir kontrolės pagrindines nuostatas. Įstatymo vienas pagrindinių tikslų – siekti 

ilgalaikės, visapusiškos ekonominės ir socialinės Lietuvos Respublikos piliečių gerovės, tvaraus 

ilgalaikio ekonomikos augimo, žmonių užimtumo ir nekelti grėsmės kainų stabilumui užtikrinti, kad 

sudarant ir vykdant biudžetą pinigai būtų naudojami efektyviai. (Lietuvos Respublikos finansų 

ministerija, n. d.). 

Valstybės biudžeto asignavimai naudojami valstybės funkcijoms atlikti. Lietuvos Respublikoje 

surenkami mokesčiai, privalomos įmokos ir rinkliavos gali būti perskirstomos per valstybės biudžetą, 

Valstybinio socialinio draudimo fondą, Privalomojo sveikatos draudimo fondą, Rezervinį 

(stabilizavimo) fondą, Garantinį fondą, Ilgalaikio darbo išmokų fondą. Valstybės biudžeto pajamas 

gali sudaryti, pajamos iš mokesčių, pajamos iš valstybės turto, valstybės biudžetinių įstaigų pajamos, 

negrąžintina finansinė parama, dotacijos ir kitos pajamos. (Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros 

įstatymas, 1991). 

Apibendrinus galima teigti, kad biudžetas yra suvokiamas kaip pajamų ir išlaidų pateikiamas 

projektas biudžetiniams metams. Siekiant ekonominės, socialinės naudos, valstybė turi tinkamai 

paskirstyti gaunamas pajamas valstybės funkcijoms atlikti.  

 

Biudžeto sudarymo principai 

Biudžeto formavimas yra sudėtingas ir ilgalaikis procesas, nuo kurio priklauso kaip bus 

sudarytas pagrindinis valstybės pinigų išteklių fondas – valstybės biudžetas. Tinkamas biudžeto 

formavimo principų įgyvendinimas prisideda prie skaidrumo, atvirumo, sąžiningumo, atsakomybės 

didėjimo, piliečių įsitraukimo bei strateginio požiūrio formavimo. (Dzemydaitė ir Pupkutė 2016). 

Norint tinkamai suformuoti biudžetą svarbu atsižvelgti į principus, kurie nurodo tinkamus būdus 

formuoti valstybės ir savivaldybių biudžetus. Dzemydaitė ir Pupkutė (2016) išskiria tokius svarbius 

biudžeto sudarymo principus: 

1. Biudžeto pilnumo ir vieningumas 

2. Biudžeto viešumas 

3. Biudžeto balanso 

4. Biudžeto realumas (teisingumas) 
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Biudžeto vieningumo principas pasižymi, tuo kad biudžetas sudaromas pagal vieningus teisės 

aktus, vieningus principus, vieningą finansinę atskaitomybę. Pilnumo principas reiškia, kad 

kiekviename biudžeto straipsnyje turi būti parodytos visos atitinkamos straipsnio pajamos ir 

išlaidos. Viešumo principas pagrįstas, kad biudžetas Lietuvos Respublikoje būtų skelbiamas viešai. Šį 

principo apibrėžimą, galima surasti Lietuvos Respublikos valstybės iždo įstatyme (1994), kur 

nurodyta, kad valstybės iždo viena iš pagrindinių funkcijų yra teikti informaciją apie valstybės pinigų 

išteklių sukaupimą, išdavimą ir atskaitomybės rengimą bei teikimą. Biudžeto sandaros įstatyme 

pabrėžiama, kad informacija turi būti ne tik vieša bet ir aiški. Biudžeto balanso principo pagrindinis 

aspektas yra tas, kad asignavimai turi būti lygūs gaunamoms pajamoms. 

Apibendrinus galima teigti, kad formuojant valstybės biudžetą yra svarbu remtis pagrindiniais 

principais. Remiantis valstybės biudžeto principais yra formuluojamas tikslingas ir subalansuotas 

biudžetas. 

 

2020-2021 metų valstybės biudžetų analizė 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas per analizuojama laikotarpį, t.y. 2020-2021 metus, 

buvo deficitinis, tai galima pastebėti 1 paveiksle. 

 

13 pav. 2020-2021 metų valstybės biudžeto sumos, mln. Eur 

2020 metus lyginant su 2021 metais yra pastebima, kad asignavimai yra padidėjo apie 30 

proc., o pajamos sumažėjusios 18 proc.  
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14 pav. Valstybės biudžetų pajamų struktūra, proc. 

Didžiausią pajamų dalį analizuojamų laikotarpiu sudaro mokesčiai, nuo 61 proc. iki 67 proc. 

visų pajamų. Antroje vietoje yra Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos, jos sudaro nuo 14 

proc. iki 20 proc. Taip pat galima išskirti akcizus, kurių sudėtis svyruoja nuo 12 proc. iki 14 proc.  

Valstybės biudžeto asignavimų struktūrą pagal valstybės vykdomas lėšas sudaro dešimt sričių, 

kuriems valstybė turi teisę biudžetiniams metams skirti pajamų iš valstybės biudžete sukauptų lėšų. 

(Žr. 3 pav.) 

 

15 pav. Valstybės biudžetų asignavimų struktūra, proc. 

Analizuojamu laikotarpiu asignavimai žymiai išaugo trijuose valstybės vykdomosiose 

funkcijose, t.y. socialinė apsauga, sveikatos apsauga ir ekonomika. 2020 metais didžiausią 

asignavimų dalis buvo skirta socialinei apsaugai ir ekonomikai, ir juos sudarė atitinkamai 28,08 proc. 
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ir 18,98 proc. 2021 metais šių funkcijų asignavimai išsaugo ir sudarė, socialinė apsauga 28,90 proc. 

o ekonomika 21,43 proc.  

Apibendrinus galima teigti, kad analizuojamu laikotarpiu valstybės biudžetas buvo deficitinis. 

Didžiausias pastebimas skirtumas tarp 2020 metų ir 2021 metų valstybės biudžetų yra tas, kad 

pajamų suma sumažėjo, o asignavimai padidėjo. 

 

Išvados 

1. Valstybės biudžetas tai pajamų ir asignavimų projektas biudžetiniams metams, kas 

atitinka 12 mėnesių. Valstybės biudžetą reglamentuoja Valstybės biudžeto sandaros įstatymas, 

kuriuo pagrindinis tikslas yra užtikrinti piliečių gerovę.  

2. Sudarant valstybės biudžetą turi būti remiamasi biudžeto sudarymo principais. 

Pagrindiniai principai yra viešumas, vieningumas, pilnumas, realumas ir balansas. Remiantis šiais 

principais yra sudaromas tikslingas ir subalansuotas biudžetas. 

3. Analizuojamu laikotarpiu valstybės biudžeto pajamos turėjo tendenciją sumažėti, o 

asignavimai atvirkščiai išaugo net 30 proc. Bendrai valstybės biudžeto pajamas sudarė mokesčiai, 

Europos Sąjungos ir kitos finansinės lėšos ir akcizai. Didžiausią dalis išlaidų sudaro tokios valstybės 

funkcijos, kaip socialinė apsauga, sveikatos apsauga ir ekonomika. 
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Analysis of the state budget for 2021 year 

Summary 

The state budget is the draft revenue and appropriations for the budget year corresponding to 12 months. The 
state budget is regulated by the Law on the Structure ot the State Budget, the main purpose of which is to ensure the 
well-being of people. The state budget shall be based on the principles of budgeting. The basic principles are opennes, 
unity, completeness, reality and balance. Based on these principles budget will be purposeful and well-balanced. The 
state budget for 2021 year is in deficit, because appropriations exceed revenue. 
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REGIONO PATRAUKLUMO VERSLO PLĖTRAI VERTINIMAS. 

Aistė Leskauskienė 

Mokslinis vadovas(ė) – doc. Ineta Zykienė 

Kauno technologijos universitetas 

________________________________________________________________________________ 

Įvadas 

Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) yra reikšmingos kiekvienai valstybei, kadangi tai yra ne 

tik reikšminga ekonominės plėtros, tačiau ir technologinių bei intelektinių žinių bei patirties 

perėmimo sąlyga. TUI itin svarbios mažesnėms šalims, kurios yra priklausomos nuo tarptautinių 

santykių ir užsienio prekybos. Šios investicijos tiesiogiai prisideda prie šalies ekonominio augimo, 

integracijos į pasaulinę rinką, šių investicijų dėka kuriamos naujos gerai apmokamos darbo vietos, 

skatinama technologijų pažanga ir didinamas šalies konkurencingumas. Lietuvos vienas iš 

pagrindinių ūkio plėtros veiksnių taip pat yra tiesioginės užsienio investicijos. Nors Lietuva sėkmingai 

didina TUI srautus ir yra vertinama kaip konkurencinga kitų šalių atžvilgiu, tačiau egzistuoja 

netolygus pasiskirstymas tarp skirtingų šalies regionų, sukeliantis ženklų atotrūkį tarp jų. Dėl šios 

priežasties svarbu išsiaiškinti, kokie veiksniai įtakoja TUI pritraukimą, ir kokios sąlygos reikalingos 

sumažinti atskirtį tarp skirtingų Lietuvos regionų. 

Straipsnio tikslas – įvertinti veiksnius, kurie nulemia patrauklumą tiesioginių užsienio 

investicijų pritraukimui Lietuvos regionuose ir pateikti siūlymus TUI atskirties mažinimui 

skirtinguose regionuose. 

Straipsnio uždaviniai: 

1. Įvardinti tiesioginių užsienio investicijų sampratą, ir nustatyti veiksnius, kurių dėka šios 

investicijos pritraukiamos į šalį. 

2. Įvertinti tiesioginių užsienio investicijų pasiskirtstymą tarp Lietuvos regionų. 

3. Nustatyti, kokie sprendimai padėtų sumažinti netolygų TUI investicijų pasiskirstymą 

skirtinguose Lietuvos regionuose. 

 

1. Tiesioginės užsienio investicijos – sąlygos ir veiksniai 

Pasauliui sparčiai vystantis, tiesioginės užsienio investicijos vis dažniau yra akcentuojamos, 

kadangi šio tipo investicijos padeda regionams sėkmingiau ir sparčiau vystytis. Moksliniuose 

straipsniuose ir šaltiniuose, autoriai skirtingai apibūdina tiesiogines užsienio investicijas. Šiame 
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darbe remiamasi Pekarskienės ir Laskienės (2012) apibrėžimu „tiesioginės užsienio investicijos (TUI) 

įvardinamos kaip vienas iš pagrindinių šalies ūkio plėtros ir ekonominio augimo veiksnių.“ 

Tiesioginės užsienio investicijos daro teigiamą įtaka daugeliui sričių Lukoševičiūtė ir 

Martinkutė-Kaulienė (2016) išskyrė pagrindines sritis: technologijos, darbo jėga, darbo užmokestis, 

integracija į tarptautinę ekonomiką, konkurencija, gerėjanti ekonominė aplinka. Danilavičienė ir 

Lukšytė (2017) teigia, jog didžiausias tiesioginių užsienio investicijų poveikis šaliai pasireiškia 

ekonominiu augimu, kurį geriausia apibūdina didėjantis BVP. Autoriai įvardina skirtingas priežastis, 

kokie veiksniai nulemia tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą į regionus, ir kas juos padaro 

patraukliais. Pekarskienė ir Laskienė (2012) teigia, jog didelį vaidmenį vaidina stabili politinė bei 

ekonominė situacija, kvalifikuota ir konkurencinga darbo jėga taip pat mažas pelno mokestis. 

Naujusioje mokslinėje literatūroje (Snieska, Zykiene ir Burksaitiene, 2018; Zykiene, Snieska, 

Bruneckiene ir Burksautiene, 2020) regionų patrauklumo investicijoms veiksnių sąrašas yra gerokai 

praplečiamas įtraukiant ne tik tradicinius veiksnius iš makroekonominės aplinkos, bet ir papildant 

juos „minkštaisiais“ regiono gebėjimais būti lanksčiu, greitai reaguoti į pokyčius, sumaniai 

bendradarbiauti skirtinguose lygmenyse (institucinis, verslas, mokslas, bendruomenės), būti 

inovatyviu ir tvariai besivystančiu. 

 

2. Tiesioginės užsienio investicijos skirtinguose Lietuvos regionuose 

Tiesioginės užsienio investicijos įtakoja ekonominį augimą. Vertinant šalies tiesiogines 

užsienio investicijas, svarbu įvertinti jų regioninį pasiskirstymą ir sąsają su regionų išsivystymu. 

Atskiri šalies regionai demonstruoja skirtingus rodiklius bei turi skirtingą įtaką bendram šalies 

ekonominiam augimui.  

Remiantis Lietuvos Statistikos departamento duomenimis, 2019 metais 72 proc. TUI buvo 

investuota Sostinės regione. Antroje vietoje buvo Kaunas, trečioje - Klaipėda (pav. 1). Investicijų 

skaičius, tenkantis skirtingiems Lietuvos regionams, parodo, jog skirtingi Lietuvos miestai susiduria 

su sunkumais, stengdamiesi pritraukti užsienio investicijas. 
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1 pav. TUI pagal Lietuvos miestus, 2019 metų pabaigoje, mln. EUR (Šaltinis Lietuvos Statistikos 

departamentas) 

Lietuvos regioninė politika susiduria su daug iššūkių, stengdamasi sumažinti socialinius ir 

ekonominius skirtumus tarp regionų, skatinant subalansuotą ir tvarų vystymąsi visoje šalyje. 

Akivaizdu, jog regioninė politika nebegali būti grindžiama vien išteklių perskirstymu - ji turi prisidėti 

prie pajamų augimo. Stankaitytė ir Piktūrnaitė (2010) teigia, jog Lietuvos regionų skirtingi 

išsivystymo lygiai yra gerai suvokiama problema, todėl yra ypatingai sunku užtikrinti tolygų 

ekonominį augimą tarp savivaldybių. Šie skirtumai kasmet auga, todėl yra svarbu juos identifikuoti 

tam, kad atotrūkis tarp Lietuvos regionų mažėtų. Išskiriamos šios diferenciacijos atsiradimo 

priežastys (Stankaitytė ir Piktūrnaitė, 2010): nevienodai išvystyta urbanizuotų centrų infrastruktūra, 

skirtingos pramonės struktūros regionuose, darbo jėgos kvalifikacijos skirtumai, atsiliekančiuose 

regionuose neišvystyta verslo aptarnavimo infrastruktūra, pramoninių zonų ir teritorijų stoka 

įvairiuose Lietuvos regionuose, centralizuota regioninės plėtros politika. 

Remiantis 2019 m. Statistikos departamento duomenimis Sostinės regione buvo sukurta 20,7 

mlrd. EUR arba 42,4 proc.viso šalies BVP. Sostinės regione sukurtas BVP vienam gyventojui beveik 

1,8 karto viršijo vidurio Lietuvos ir vakarų regiono BVP asmeniui. Vilniaus apskrityje BVP vienam 

gyvetojui daugiau nei du kartus viršijo Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių 

rodiklius. Iš pateiktos statistikos matyti didžiulis atotrūkus tarp skirtingų regionų, vieni regionai daro 

ženkliai didesnę įtaką bendrai Lietuvos ekonominei situacijai. 

 

3. Tiesioginių užsienio investicijų pritraukimas į skirtingus Lietuvos regionus 

Lietuvos laisvosios rinkos instituto 2019 metais atliktame tyrime apie Lietuvos savivaldybių 

indeksą vertinama ekonominė laisvė savivaldybėse ( „Lietuvos savivaldybių indeksas, 2021). Šiame 

tyrime pastebima, jog tos savivaldybės, kurios daugiau prisideda prie regiono ekonominės gerovės 

kūrimo pasižymi ir aukštesniais rodikliais. Savivaldybės privalo sumažinti verslui tenkančius 
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mokesčius, sustiprinti konkurencinę aplinką, o investuotojams pateikti tik aktualią informaciją. 

Tuomet kuriamos naujos darbo vietos ir mažinamas nedarbas regionuose. 

Europos Sąjunga pastaruosius 30 metų laikėsi požiūrio, kur ekonomikos augimas yra 

traktuojamas kaip trys kartu veikiantys komponentai: fizinis kapitalas, žmogiškas kapitalas ir 

inovacijos, todėl didžioji dalis ES investicijų atitekdavo mažiausiai išsivysčiusių regionų 

infrastruktūros aprūpinimui ir prieinamumui gerinti. Ši politika davė stebėtinus pokyčius, kadangi 

regionų rezultatai per pastaruosius tris dešimtmečius viršijo pagrindinius rodiklius (Rodríguez-Pose 

& Ketterer, 2021), tačiau pastebėta, kad ši politika demonstruoja vis mažesnį grįžtąmąjį ryšį ir 

parodo, jog trūksta veiksnio, kuris vėl paskatintų tolygų regionų ekonominį augimą. Autoriai padarė 

išvadą, kad prasta vyriausybė atsiliekančiose Europos srityse yra didelė kliūtis plėtrai. Toką pačią 

išvadą priėmė ir autoriai tyrinėdami Lenkijos vietos savivaldybių verslumą veiklą investicinio 

patrauklumo kontekse. Godlewska & Pilewicz (2020) teigia, kad kad šalies oficialios institucijos, 

tokios kaip vietos valdžia, turi esminę reikšmę plėtojant vietos ir regionų verslumą. Išorės investicijų 

sėkmingai regionų plėtrai neužtenka, tam būtina sąlyga yra kokybiška vyriausybės veikla ir vidaus 

politika. 

Tam, kad regionas sėkmingai klėstėtų jis privalo būti konkurencingas. Konkurencingumas 

reiškia atskirų subjektų gebėjimus sėkmingai įsitvirtinti vidaus ir pasaulinėje rinkoje. 

Konkurencingumas yra ne tik individualių įmonių ar regionų verslumo rezultatas, bet ir tinkamos 

struktūrinės politikos, veikiančios konkurencijos politikos ir tinkamos infrastruktūros rezultatas. 

Bruneckienė ir Kilijonienė (2011) regionų konkurencingumą apibrėžia, kaip gebėjimą pasinaudoti 

konkurencingumo veiksniais sukurti konkurencinei pozicijai ir išlaikyti jį tarp kitų regionų. Kiekvieno 

regiono tikslas yra pritraukti kuo daugiau užsienio investicijų su kuriomis į regioną kartu ateina 

naujos technologijos, regionas tampa žinomesnis. Tam, jog įgyvendinti šiuos tikslus turi būti 

suformuota palanki investicinė aplinka ir investicinis klimatas. Šalys, norėdamos didinti regiono 

konkurencingumą privalo sukurti tokias ekonomines, socialines, infrastruktūrines ir institucines 

sąlygas įmonėms, jog šios galėtų siekti geresnių veiklos rezultatų (Danilavičienė ir Lukštytė, 2017). 

Šiam tikslui pasiekti yra stegiamos laisvosios ekonominės zonos (LEZ), kuriose sudaromos 

palankesnės sąlygos investicijų pritraukimui, kadangi šiose zonose yra geriau išvystyta infrastrukūra, 

taikomos mokestinės lengvatos verslo rizikai sumažinti bei įmonės savo veiklą šiose zonose gali 

pradėti greičiau. 

Šiuo metu Lietuvoje veikia 7 laisvosios ekonominės zonos. LEZ įsikūrusios įmonės tiesioginiai 

prisideda prie šalies ekonominio augimo, kadangi jose kuriamos naujos darbo vietos, įmonės moka 

mokesčius į valstybės biudžetą, taip pat iš vietinių įmonių ir tiekėjų perka paslaugas bei prekes. LEZ 



321 

veikia 91 įmonė, Kauno LEZ įsikūrusios net 40 įmonių, užima 534 ha ploto. Klaipėdos LEZ veikia 34 

įmonės, užimamas plotas siekia 412 ha. Mažesnių regionų LEZ veikia vidutiniškai 3 įmonės, o 

užimamas plotas vidutiniškai siekia 100 ha. Planuojama, jog per ateinančius penkerius metus 

investuotojai LEZ padvigubins savo darbuotojų skaičių. Kadangi LEZ suteikiamos sąlygos įtakoja 

tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą, svarbu toliau plėtoti laisvųjų ekonominių zonų 

infrastruktūrą, tam, kad regionų vystymasis ir plėtra augtų. 

Mažesni Lietuvos regionai turi palankias sąlygas steigti ir plėsti LEZ, kurių dėka jie galėtų 

pritraukti daugiau tiesioginių užsienio investicijų ir pagerinti savo ekonominę padėtį. Apskritys turi 

pakankamai laisvo žemės ploto, kuriame galėtų paruošti puikią infrastruktūrą verslui, taip pat turi ir 

vyriausybės palaikymą. Tačiau yra susiduriama su problemomis, dėl kurių silpnesni regionai atsilieka 

nuo didžiųjų. Didesnė darbo jėgos pasiūla ir kvalifikuoti specialistai susitelkę didmiesčiuose, taip pat 

didžioji dalis darbingo amžiaus žmonių migruoja į didmiesčius arba į užsienį. Tačiau paskutiniais 

metais vykdoma politika, stengiamasi privilioti kuo daugiau jaunų žmonių į regionus, tam, kad 

sumažintų atotrūkį tarp Lietuvos regionų. Pagrindiniai nacionalinės regioninės politikos tikslo 

įgyvendinimo uždaviniai yra išskirti tikslines teritorijas, nustatyti ir įgyvendinti jų vystymo tikslus ir 

uždavinius, spręsti atskirų ūkio šakų (sektorių) savitas regionines ir vietines problemas ir sudaryti 

sąlygas tolygiai ir tvariai ilgalaikei visų regionų plėtrai. Ir nors regioninė politika nėra tiesiogiai 

atsakinga už Lietuvos ekonominę situaciją (tai yra nacionalinės ekonominės politikos sritis), tačiau ji 

gali sudaryti sąlygas savivaldybėms ir regionams pasiekti spartesnį ekonominį augimą, išnaudojant 

jų unikalų potencialą ir derinant plėtrą su nacionaline sektoriaus politika. (Lietuvos regionines 

politikos BALTOJI KNYGA (2017–2030).)  

Bruneckienė, Zykienė ir Stankevičius (2016) nurodo, kad konkurencingumui privaloma sąlyga 

yra regiono patrauklumas ir tam nebepakanka vien infrastruktūrinių ir fizinių bei geografinių 

veiksnių. Verslui patrauklios sąlygos taip apima ir institucijų geranoriškumą bei lankstumą, 

šiuolaikiškumą vertinant verslo poreikius, didžiųjų verslų sėkmės istorijos regione, vietinės rinkos 

dydis ir darbo jėgos kaštai bei užsienio rinkų pasiekiamumas. Taigi galima daryti išvadą, kad tai 

strateginiai, o ne baziniai regiono patrauklumo formavimo veiksniai, į ką turėtų orientuotis 

atsakingos institucijos, planuodamos strateginius dokumentus, formuodamos regionų įvaizdį bei 

plėtodamos verslo strategijas.  
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Išvados 

1. Tiesioginės užsienio investicijos yra vienas iš pagrindinių šalies ūkio plėtros ir 

ekonominio augimo veiksnių. Jos skatina ekonomį augimą, didina konurenciją darbo rinkoje, 

tiesiogiai prisideda prie šalies socialinės ir ekonominės gerovės. 

2. Tarp skirtingų Lietuvos regionų egzistuoja didelis atotrūkis. Dideji regionai turėdami 

geriau išvystyą infrastruktūrą, didesnę kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlą vis labiau skatina mažųjų 

regionų atsilikimą. Užsienio investuotojai dažniau investuoja į didžiuosius Lietuvos regionus, kadangi 

jų pramonės struktūra yra pranašesnė. 

3. Norint sumažinti atskirtį tarp skirtingų Lietuvos regionų reikia gerinti atsiliekančių 

apskričių infrastruktūrą, suteikiant verslui palankesnes sąlygas įsikurti. Svarbu kurti patrauklų 

investicinį klimatą, tam tinka Lietuvoje sėkmingai veikiančios laisvosios ekonominės zonos. Tam 

reikalingi ne tik fiziniai regiono ištekliai, tačiau itin svarbiais tampa strateginiai veiksniai, kurie 

užtikrintų konkretaus regiono patrauklumą ir tuo pačiu išskirtinumą ir lemtų konkurencinį 

pranašumą kitų regionų atžvilgiu. 
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ASSESSMENT OF REGION 'S ATTRACTIVENESS FOR BUSINESS DEVELOPMENT 

Summary 

Nowadays foreign direct investment (FDI) plays a big role in every country, especially in small developing 
economies. FDI directly contributes to the country’s economic growth, technological and industrial progress. Lithuania 
attracts more and more foreign direct investments every year. But there is a big gap between different regions of 
Lithuania. Compared to the Vilnius region, smaller regions receive only about 20 percent of total foreign direct 
investment. Due to poor infrastructure and shortage of skilled workers, weaker regions contributes less to the country’s 
economic progress. The creation of free economic zones creates a business-friendly economic environment easier for 
foreign investors to develop business. In order to successfully attract FDI to all regions of Lithuania, it is necessary to 
focus not only on physical factors but also on strategic factors which lead to uniqueness and attractiveness of a region 
and generate competitive advantage in comparison with other regions.  
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Introduction 

Lithuania, as developing country is still requiring a lot of changes, updates, for this process to 

get support from neighboring countries or from the European union. The country itself does quite 

alright since economy is rising it might do just fine on its own, but it will not see many changes in 

the long run. People of a country want to see development and rise in economics, that is why the 

government decided to ask for support from European union.  

Nowadays Lithuania is doing rather fine and efficient but as a matter of fact Debt just does 

not seem to get returned. This topic is known and it is very controversial because people think that 

government should have taken it, others think it was wasted. 

Objective: To explain how much big of a debt Lithuania has accumulated, where loaned was 

used and how much is still left. 

Tasks:  

1. Describe magnitude of a debt of Lithuania. 

2. Analise upcoming plans in Lithuania supported by European union 

 

Debt magnitude 

Nowadays, Lithuania has seen decent rise in Debt percentage as country has loaned a lot of 

money for businesses development, country’s overall state and other small purposes, such as fixing 

and making roads, renovating houses etc. Government has done a lot of work for citizens overall, 

but for now Lithuania has still Debts to repay and as for last 6 years saw a significant increase in 

Debt. 
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Picture 1. Debt compared to GDP % (Lietuvos bankas „Skola užsieniui“) 

General Debt compared to GDP  Net Debt compared to GDP 

As for current state we can see few drops and spikes up, this graph shows it compared to our 

Debt compared to gross domestic product (GDP). Over few years Lithuania has managed to lower 

its net debt to -1,9 % according to (Lietuvos bankas „Skola užsieniui“). 

General Debt of Lithuania stays unpredicted for now, due to pandemic times. According 

(Lietuvos bankas „Skola užsieniui”) during pandemic country saw a drop in Debt because of business 

and jobs closing and general fear of whole virus. But in 2020 II q. – 2020 IV q. people underestimated 

pandemic and dismissed safety precautions and realized they can still run businesses and continue 

working. Government officials also dismissed limitations and let people work and visit shops etc. 

That’s why Debt has increased slightly because of 2020 III q. end media reported more cases of 

people getting sick with virus, then for the 2020 IV q. country went on another lockdown where we 

saw limited moving between cities and out from country. Such situation kept government from 

bigger projects so no additional finance was needed. For 2020 III-IV quarters Debt was maintained 

the same 74,7 % to 74,4 % compared with GDP. 

Lithuania has been developing ever since 2010 after big crisis country has faced, but in order 

to develop the EU has always been here to help, and loaning money in need. Country was and still 

financing local businesses and other spheres of need such as factories for vehicle part making, 

export and import, agricultural and food market regulatory agencies, entertainment businesses, real 

estate renovation agencies etc. all of these projects required financing at least 50 % of total cost 

according to data provided in „Trading Economics”. Majority of projects are finished and are 

successful, some that are unfinished were denied by the government or still being look through 

(Europos sajungos investicijos „Paraiškos ir projektai”).  

In conclusion Lithuania has borrowed a lot of money from EU, with a help, lots of country’s 

plans were completed. Obviously country is still making plans for future which will definitely require 

foreign financing but at much controllable manner. 
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Future plans 

For future government has many strategic plans and missions to achieve. Majority of plans is 

to update and improve quality of life in Lithuania, this involves: increasing minimal wages, setting 

up more work places suitable for everyone, improving rates of social benefits, inclusion of people 

with disabilities in society and the labor market, improving system of financial incentives and quality 

services for families with children, raising social benefits contributing to poverty and income, 

reducing inequalities. 

Increasing wages 

Former prime minister Saulius Skvernelis signed Linas Kukuraitis, the former Minister of Social 

Security and Labor, draft resolution which was presented 2020 January 31st. January 1 the minimum 

hourly wage is set at EUR 3.93 and EUR 642 gross or about EUR 460 „in hand”. So the minimum 

wage next year will be 35 Eur or about 5.7 % higher than this year. Also, there are many 

presumptions that this will also increase in 2022, this goes hand to hand with setting up more work 

places suitable for everyone, this way more people will be working, paying taxes and more money 

will be ensured in return for everyone’s contribution. Pretty simple and logical solution by the 

government but everything will be better if the people themselves will cooperate with government 

(Lietuvos respublikos ministerija „Strateginiai veiklos planai”).  

Inclusion of people with disabilities in society and the labor market 

The priority is implemented through the government of the Republic of Lithuania program 

implementation plan „work on equal access to social, health, education, cultural and legal services 

”and „in the family and in the community development of services provided to children, the disabled 

and their families” this plan is set to be carried out in 2-3 years (2020, 2021, 2022) which include 

lots of financing (Lietuvos respublikos ministerija „Strateginiai veiklos planai”) 
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Picture 2. Financing for upcoming plans graph (2021-2023 strateginis planas) 

Improving system of financial incentives and quality services for families with children 

The priority is implemented through the Government of the Republic of Lithuania program 

implementation plan work on „financial incentives and services for young people or children 

development of families with children”. This plan is obvious help to those families that can’t keep 

up with taxes and raising children, that is why government has decided to raise social benefits for 

those in need (Lietuvos respublikos ministerija „Strateginiai veiklos planai”).  

Raising social benefits contributing to poverty and income, reducing inequalities  

The priority is implemented through the Government of the Republic of Lithuania program 

implementation plan. „work on the application of regulatory and other measures to income 

inequality” and work on „structural reform of the social insurance system and state improving the 

provision of pensions”. This is one of the most demanded changes or improvements being asked all 

the time. Exact change was already asked before big crisis, not many changes or improvements were 

made. That is why this part of plan by far gets majority of finance to be done, and to be done as best 

as it can be. For this plan to increase pensions and balance out poverty and income is receiving over 

17 million euros (Lietuvos respublikos ministerija „Strateginiai veiklos planai”). 

In conclusion, this whole strategic plan for Lithuania’s 2021-2022 years is faced with a lot of 

work and support from EU and other financing institutions. Having such plan to increase quality of 

life is a big step forward. Because this touches all social status people: pensioners, young people, 

children, hard-working people, disabled people and so on. 
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Conclusion  

1. All in all, Lithuania as developing country which has much work to do to ease up its 

debt. This country is slowly but rather quite effectively improving, it has a huge debt which was 

needed but not in such huge proportion and also it should’ve been used smarter but not out of the 

stress and fear from huge pandemic for which country is already getting vaccines and medication. 

On the other hand, whole debt didn’t go huge with only pandemic this was all the way after crisis.  

2. Lithuania has learned from its mistakes and government asks European Union’s help 

for improving social and business spheres. Country is asking support whenever money is needed for 

quality of life improvements, changing something for people of country not only just for laying roads 

and buildings.  
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DEBT OF LITHUANIA  

Summary 

Lithuania is a developing country which has its flaws which get solved in slow but effective manner so does its 
debt to European union. Debt has increased in size for recent events such as global pandemic which frightened 
everyone. On the other hand, country didn’t stop and repaid money which was first taken for first wave of pandemic, 
that is why country maintained debt percentage. Also Lithuania is a bit precise for whenever money is needed for 
something like buildings, laying new roads, opening shopping centers. Moreover, nowadays in Lithuania there is more 
attention to people and whole support for families, disabled people, pensioners and those who are financially unable 
to keep themselves. Many plans and changes are already planned for upcoming years, those plans involve helping exact 
people who need help. Moreover, country still insists to get support from EU but for improving and updating quality of 
life reasons. 
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Introduction 

The current stage of development of the world economy is characterized by the processes of 

globalization, the internationalization and transnationalization of the world economy. Multinational 

corporations (MC) are one of the most important members in international business. 

The aim of the article is to study the features of financial management of MCs, to consider the 

tools and resources of their formation. 

Transnationalization is the process of strengthening global integration because of MCs' global 

mergers and acquisitions, in which much of the country's production, consumption, exports, 

imports, and income depend on international centers outside countries. In the current 

circumstance, with the effective operation of MCs, it is possible to optimize investment and financial 

flows, implement the principles and methods of effective management, introduce innovative 

products and technologies, as well as promote international competitiveness of host countries. 

According to the official definition of the United Nations Conference on Trade and 

Development, a MC is an enterprise that unites legal entities of all organizational and legal forms 

and activities in two or more countries and conducts a single policy and overall strategy through 

one or more decision centers. According to the Fortune 500 rating for 2020, the main areas are 

retail, e-commerce, oil refining, computer industry, healthcare and insurance (Table 1). 

Table 1. TOP-10 MCs according to Fortune 500 rating in 2020 [3] 

№ MC Industry 
Revenue, 

Million $ 

Profit, 

Million 

$ 

Assets, 

Million 

$ 

Market 

Value, 

Million $ 

Employees  

1 Walmart retail 523,964 14,881 236,495 321,803.3 2,200,000 

2 Amazon 
online services and 

retail 
280,522 11,588 225,248 970,680.1 798 

3 Exxon Mobil oil refining 264,938 14,34 362,597 160,696.3 74,9 

4 Apple computers 260,174 55,256 338,516 1,112,640.8 137 
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№ MC Industry 
Revenue, 

Million $ 

Profit, 

Million 

$ 

Assets, 

Million 

$ 

Market 

Value, 

Million $ 

Employees  

5 CVS Health 

health care: 

pharmacies and 

other services 

256,776 6,634 222,449 77,375.8 290 

6 
Berkshire 

Hathaway 

property and 

accident insurance 
257,616 81,417 817,729 442,897.1 391,5 

7 
UnitedHealth 

Group 

health care: 

insurance and 

managed medical 

care 

242,155 13,389 173,889 236,555.2 325 

8 McKesson 
wholesalers: 

Healthcare 
214,319 34 59,672 21,845 70 

9 AT&T Telecommunications 181,193 13,903 551,669 209,387.5 247,8 

10 
Amerisource 

Bergen 

wholesalers: 

Healthcare 
179,589.1 885,4 39,172 18,221.4 21,5 

Thus, the basis of the new global economic system is MCs, which have large financial 

resources, implement advanced technologies, have significant spatial markets and pursue an active, 

global investment policy [7]. That is why MCs have to carry out financial management. International 

financial management is a set of specific tools used by MCs in financial activities in international 

markets. International financial management is based on a system that includes both the finances 

of MCs, with operations, marketing, development and research, staff, and financial resources of 

MCs with its cash flows, which are part of international financial markets. 

The essence of the financial management of MCs is that the commercial, production and 

financial activities of companies in the world market in foreign economies have additional 

advantages and benefits compared to activities in the national market. That is why large companies 

are focused on activities in the international market. The tasks of financial management are shown 

in Figure 1. 

The main tools of financial management of foreign economic activity used by companies are: 

- purchase and sale of currencies to service various transactions, 

- purchase and sale of shares, bonds and other securities on international financial markets, 

- operations with own securities in foreign markets and currency risk management [2; 5; 8]. 
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Currently, most MCs in the development and formation of their financial management system 

pay attention to: 

- determining the optimal and effective ratios for financing business through loans and sale of 

securities; 

- development and implementation of the best dividend policy; 

- implementation of long-term planning; 

- search for new financial levers to use them [6]. 

 

 

Figure 1. Tasks of financial management of MCs 

The modern financial market is characterized by dynamic development, so MCs to ensure the 

stability and expansion of business develop and implement new areas of international financial 

management within their strategies [4]. Thus, one of the main issues of financial management is to 

determine the main functional elements of financial activities and the classification of financial 

resources of MCs (Fig. 2). 

Tasks of financial management of MCs corporations 

Analysis of the financial condition of the company 

Control and regulation of monetary transactions in MCs 

Substantiation of the necessary strategy of financing the activities of MCs in different 

conditions  

Determining the optimal structure and investment directions of MCs 

Substantiation of ways to enter new markets 

Characterization of the causes and types of possible currency risks 
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Figure 2. Classification of financial resources of MCs 

Thus, both internal and external financial resources ensure the efficient functioning of MCs. 

External financial resources are characterized by complex management and difficulty in activation, 

which is expressed in their cost. However, they have the following advantages over domestic 

financial resources [1]: 

- ensuring high adaptability to local financial and currency conditions (taxes, controls and 

restrictions, different exchange rates); 

- they have the opportunity to protect corporate finances from inflation; 

- in contrast to domestic financial resources, the possibilities of their change are more diverse. 

 

Conclusions 

Thus, the financial management of MCs arises on the border of two sectors of international 

business. The first sector is the management system of MCs, which depends on the planning of the 

corporation, its management and organizational and legal structure. The second part is that the 

Financial resources of MCs 

External Internal 

Sphere of formation 

1. National credit market 

2. International credit market 

3. National stock market 

4. International stock market 

5. Insurance market 

6. Production investment market 

1. Production segment of the 

corporation 

2. Industry segment of the corporation 

3. Corporation 

4. Region 

Mechanisms, tools 

 
1. Loans 

2. Issue of corporate bonds 

3. Issuance of corporate bills 

4. Insurance premiums 

5. Investment income 

1. Issue of shares 

2. Subsidized debt 

3. Corporate loans 

4. Intra-corporate redistribution 

Target settings 

1. Support for the functioning of the 

corporation 

2. Development of the corporation or 

its division 

3. Commercial projects 

1. Creation of corporations or its 

redistribution 

2. Supporting the functioning of the 

corporation 
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financial resources of a MC and its cash flows are an integral part of international financial markets. 

Thus, the management of cash flows of corporations depends on the overall system of international 

finance, which includes MCs, states, international organizations, individuals and currencies. 
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FINANCIAL MANAGEMENT OF MULTINATIONAL CORPORATIONS 

Summary 

International financial management is a set of tools through which the multinational company carries out 
financial activities in international markets. Activities in international markets are due to certain advantages and 
benefits provided by other countries. The tools of financial planning are financial planning of financial flows, purchase 
and sale of currencies to service various operations, purchase and sale of shares and other securities in international 
financial markets, trading in own securities in foreign markets, currency risk management. External resources for the 
formation of multinational corporations’ finances are credit, exchange, insurance and investment resources, and 
internal resources are the peculiarities of relations in the corporation and internal capital transactions. 
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Introduction 

Today, globalization trends have affected the whole world, and it is impossible not to 

participate. Globalization is driven by the rapid development of international trade, the growth of 

trade in services, the opening of borders and the abolition of customs duties. It changes the usual 

economic, cultural, political and social relations, and companies are forced to find new technological 

solutions and adapt their organization to the new conditions. One of the most critical decisions 

companies face is whether to step into the international market or not. Accordingly, some 

companies do not want to globalize due to the fair market share in the domestic market and have 

no interest in facing the international market's different laws and rules. On the other hand, some of 

the reasons for entering the international market are increased economies of scale, high-profit 

opportunities in the international market, significant market share, extended product life and a new 

international market. With the increasing change in customer requirements, choices, preferences 

and tastes, economies expand and give way to more competitive marketing. Therefore, 

organizations need to respond quickly to customer demands with well-defined marketing strategies. 

International marketing is very complex and requires significant financial resources. It is risky 

because it requires a lot of effort and time, and the company must prepare for frequent changes in 

many aspects of the environment. All of the above requires a more significant commitment to 

success in the international market. 

 

1. International Marketing Concept and Meaning 

The authors defined international marketing from different points of view: 

Grubor defines international marketing as „a modern system of synergistic (2 + 2 = 5) business 

activities that are necessary for the product, services, technology, knowledge, ideas and capital to 

optimally go through all stages of the international business process to the foreign market, that is, 

the user and profitably satisfied his needs determined by the research, as well as the social needs 
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of individual national economies. „ Baban defines international marketing as „a business activity 

between residents of two or more countries that exchanges goods in the broadest sense of the word 

(product, service, money, capital, labour and information) in order to meet the needs of the world 

market and make a profit.“ 

Previšić, Ozretić Došen and Krupka define international marketing as „coordinated 

implementation of marketing activities in more than one country in order to conduct an exchange 

that meets the goals of individuals, organizations and society as a whole.“ International marketing 

does not have to mean sales nor the business activity of domestic companies abroad. It appears in 

local markets through subsidiaries of international companies located and operating in those 

markets. The American Marketing Association (AMA) defines marketing as „.... an activity, a set of 

institutions and processes, for creating, communicating, delivering and exchanging offers that have 

value for customers, clients, partners and society as a whole.“ Such a definition covers a much 

broader area than trade or commercial business, which are often related to marketing. It includes 

for-profit and non-profit activities, products, services and ideas, activities that precede the 

production of products and services and after-sales activities, and all four basic marketing mix 

elements, which it considers equally essential. Marketing is a business orientation, concept and 

business philosophy and a group of activities and a business management process. Elements of the 

Marketing mix are parts of marketing activities, the so-called. 4P (Product - product, Price - price, 

Place - sales and distribution and Promotion - promotion), and the marketing process is a sequence 

of uniting the company's goals and resources following the opportunities and possibilities in the 

environment. Like any business strategies, international marketing accounts with changeable and 

unchangeable elements, controlled elements and elements out of control. 

 

2. Environmental analysis in international marketing 

The environment in international marketing consists of various controlled and uncontrolled 

forces. The environment determines the favourable and unfavourable conditions and thus provides 

opportunities or threats and challenges. The degree of success largely depends on the marketing 

environment's performance and the company's ability to respond effectively. The international 

marketing environment covers all relevant global forces influencing international marketing 

decisions. These forces can be internal (such as resource capability and governance attitudes), 

domestic (such as government policy toward international business), and global (such as the overall 

international business environment). Although international marketing does not require new 

marketing principles, companies should be constantly informed about the changing and 
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complicated international marketing environment. The environment variables are Cultural 

environment, Social environment, Economic environment, Political - legal environment and 

Technological environment. 

 

3. Strategies in international marketing 

3.1.Strategies of entering foreign markets 

Regardless of their location, most national companies at a particular stage of growth and 

development want to expand their business abroad. When management accepts a pivotal decision 

to enter a foreign market, it faces an even bigger problem. It is the choice of the optimal strategy 

for entering the selected foreign market. According to complexity, there are three primary groups 

of strategies: 

• Simple or classic strategies - export and import 

• Medium complex strategies - international business cooperation (licenses, installation, 

cooperation, contract manufacturing and franchising) 

• Complex strategies - joint or own companies abroad. 

By choosing the appropriate strategy for entering the foreign market, the management 

determines the framework of doing business abroad within which it can successfully develop its 

capabilities and expose itself to various risks and uncertainties. When analyzing opportunities, 

marketing experts and management should thoroughly study critical issues and unknowns that 

directly or indirectly affect the choice, such as legal regulation of trade in products and services, the 

importance and potential size of the selected foreign market, the importance of competition, the 

importance of the political and cultural environment. Companies just starting abroad should choose 

simple strategies that would grow into more complex ones over time, in line with the increasing 

degree of business internationalisation. Companies that already operate in the international market 

and have the necessary international experience will apply complex performance strategies. 

 

3.2.Standardization or adaptation in the international market 

„Think globally, act locally“ is a sentence used in discussions about whether it is more 

appropriate for a company to apply a global, i.e. standardized strategy or a local, i.e. adaptation 

strategy in its international business. Whether it is a product, price, distribution or promotion, many 

factors influence such decisions in the application of marketing in international business.The global 

approach implies standardization of the marketing program so that the international company 
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offers the same product with the same brand, packaging, price and service and sells it through the 

same or similar distribution channels and, in the same way, promotes it on the world market. In 

contrast, local strategy presupposes the adaptation of marketing programs to each foreign market's 

local characteristics. Standardization is more focused on lower costs, more straightforward 

business, and recognizability worldwide, while adaptation is more oriented towards consumers, i.e. 

care is shown for their tastes and values that are important to them. Culture plays a significant role, 

i.e. cultural differences that must be respected. Culture influences consumer behaviour through 

several elements, some of which are religion, education, and language. Consumers buy a product 

not only because of its functional properties but also because of the feeling that the product or 

brand evokes the consumer. Likewise, economic, legal and political differences are a crucial part of 

adapting the marketing mix in the global market. The most famous example of a company that 

adapts to cultural differences is McDonald's. They need to have a different offer for each culture to 

meet consumers' needs and tastes, so there is McBaguette in France (with French baguette bread) 

or Chicken Maharaja Mac and a Masala Grill Chicken in India (with Indian spices). In India, the cow 

is a sacred animal, so the food offer does not focus on beef as in other countries, but on chicken. 

Customers who have tried McDonald's products in America claim that the burgers tasted there to 

taste the best and the fries that are salty, hot and crunchy. McDonald's is very popular in the UK. 

The UK's food contains few preservatives, and the Big Mac is slightly smaller than in other countries. 

For breakfast, consumers can get a traditional English breakfast consisting of tea, cake and bacon 

sandwich. In Germany, McDonald's restaurants are well known for their ice creams. It has a unique 

taste and were the first to introduce an organic hamburger. In France, McDonald's is a bit more 

elegant; they offer famous „macarons“ cookies and offer a special hamburger with cheeses with 

noble mould. 

 

4. International marketing on the example of mcdonalds 

4.1. McDonald's 

McDonald's' story began in the 1930s when the first fast-food restaurants appeared in the 

United States. They belonged to the famous White Castle network. The burgers that were on the 

menu at the time looked exotic. Brothers Richard and Maurice MacDonald were attracted to the 

idea. At first, they saved money to buy a cinema and decided to start their own business, but the 

idea was not justified. After a few years, the brothers sold the cinema and opened a restaurant for 

drivers. The restaurant was located at the intersection of two Hollywood streets and was called 
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„Porosyachka parking“. There were only pork sandwiches on the menu, and people were interested 

in that because they could take food without leaving the car. They focused all their efforts on 

opening a new restaurant in San Bernardino. In 1940, the brothers founded the first restaurant of 

the San Bernardino chain. The building was unusual because people could see the cooking process 

through the large windows, which attracted their attention. They decided to keep the menu to a 

minimum. That allowed them to serve guests very fast. The profits of 87 % of restaurants bring three 

items: hamburger, french fries and Coca-Cola. Popular food and drinks were burgers, 

cheeseburgers, french fries, cakes, coffee and chips. They removed fish dishes, pizza and fried ribs 

from the menu. 

 

4.2. The secret of McDonald's International success? 

In 2017, Interbrand named McDonald the twelfth most successful brand in the world. 

According to Interbrand, McDonald's increased its brand's value by five per cent compared to last 

year. McDonald's entered 117 foreign markets and attracted millions of consumers daily. 

McDonald's continued success is worth examining to discover the effective global branding 

strategies the company uses. The first key to McDonald's success is its balance. No matter where 

McDonald's is visited, the same quality, experience and food is guaranteed. Consumers rely on 

consistency, admiring equal value no matter the location. Another key to global success is their 

cultural awareness. Before entering a particular overseas market, McDonald's conducted market 

research. While traditional American items like Big Macs appear on the menu, they adapt to local 

menus. For example, in Thailand, McDonald's offers a „samurai pork burger“, unique to the area. 

Another example is the Croatian „Tzatzikiw wrap „. McDonald's has created add-ons in almost every 

country it has entered, matching the local preferences of the consumers they serve. Another critical 

factor in the success of a global brand is strategic market segmentation. McDonald's is aware of 

which target market is their most significant consumer. In the U.S.'s largest brand market, 

McDonald's specific target market is children. They meet children's needs with „Happy Meals“ toys 

and even a picture of the brand „Ronald McDonald“ happy clown. A fourth major factor contributing 

to McDonald's global success is its adaptability. McDonald's is up to date with cultural trends and 

adapts its menus to work cohesively with those trends. For example, when healthy living spread 

across the U.S., McDonald's added healthier options like salads and fruits to its menus. This ability 

to recognize differences in culture and trends and change accordingly allows the company to thrive 

as a global brand. McDonald's continues to increase the value of its brand and shows no signs of 
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slowing down. If they continue to practice balance, adaptability, segmentation and cultural 

awareness, they should continue to persist as the world's leading brand for years to come. 

 

Conclusion 

International marketing is essential for companies that are thinking of being global or already 

are. The way the organization has reached the country's target market may not work the same in 

some new market. There are various tools and strategies for a company to find new opportunities 

in a new market that will improve the chances of getting back the time and money an organization 

has invested in its new market. Before entering a new market, an organization can conduct research 

to determine which countries will give it the best return—analyzing its economic system and the 

level of political risk present. An organization can use market segmentation to analyze the target 

market through demographic and psychographic segmentation. Another tool that an organization 

can use is the analysis of the marketing mix; it analyzes what its products are, what pricing strategy 

it will use in the new market, how the organization can promote the product, whether it will keep 

the same method of promotion as in the domestic market. Will procure products to consumers. 

International marketing is more than selling products in a new market. It builds relationships with 

consumers because the organization that does it must understand its consumers' needs and wants 

and what price they are willing to pay. The importance of international marketing stems from the 

process of globalization. Life is increasingly taking place following the Greek philosopher Socrates' 

claim, who stated: „I am a citizen, not of Athens or Greece, but the world.“ 
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SPECIFICS OF INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES ON THE EXAMPLE OF MCDONALDS 

Summary 

For a particular product or service to be presented as successfully as possible and ultimately sold to the target 
customer, it is necessary to have a carefully designed marketing strategy as part of the business strategy. When 
marketing activities take place in more than one country, then we are talking about international marketing. Since each 
foreign market has its specifics, it is necessary to consider these specifics when choosing a marketing strategy for the 
market of the same name. International marketing is more than selling products in a new market. It is about building 
relationships with consumers, given the importance of noticing the needs and desires of targeted consumers and the 
price they are willing to pay.  

This final work aims to bring the concept and meaning of international marketing closer to the individual only, 
give basic knowledge related to it, and present simple and effective marketing of McDonald's. Today, McDonald's 
successfully adapts to the international environment because no matter what country they are in, the same quality, 
experience and food are guaranteed. McDonald's has created a better business system unlike its competitors because 
it has changed the way we eat, spend money on food, and revolutionise the restaurant business. 

Key words: Marketing, International marketing, McDonalds, Environment,  
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Introduction  

More and more organizations are expanding and swiftly digitizing their processes, but often 

underestimate the risks associated with their rapid IT infrastructure growth, while at the same time 

paying too little attention to the importance of cyber security – creating openings for those risks to 

be exploited.  

Although in recent years, awareness and concern towards cybersecurity have been increasing, 

the amount of cyberattacks and data breaches shows that outdated security software, procedures 

and lackluster look to information security still prevalent amongst many, large and small, 

organizations. However, compared to potential odds and damage of data breach, that should not 

really be the case.  

Aim of the article - Analyse most common ways data breach can occur and its average costs 

to organization at the same time providing good practices that help minimize the risks.  

Objectives:  

1. Analyse most common ways how data breach may occur; 

2. Provide overview of data breach occurrences and average costs to organizations 

associated with its damaging after-effects; 

3. Provide good practices and methods to minimize the risk of data breaches. 

 

1. Data Breach and most common ways it can occur 

According to general data protection regulation (GDPR), data breach is „compromise of 

security leading to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure 

of, or access to, personal data transmitted, stored or otherwise processed” (European Union, 2016). 

Essentially any sensitive or confidential information is accessed without permission. 

But how do data breaches happen? Data breaches are mostly the result of cyberattack where 

some sort of unauthorized access to systems, networks or/and resources is gained. Most common 

tactics utilized by attackers include physical actions, unauthorized use, malware, social engineering, 

human error and hacking (Verizon, 2020) (Figure 13.).  
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Hacking encompasses wide spectrum of activities, like: exploitation of vulnerabilities, denial 

of service and so on. It’s not surprising that hacking is leading with 45 %, knowing its necessity to 

conduct most attacks. What’s worth being noted, is that around half of hacking techniques 

leveraged (23 %) stolen credentials to gain unauthorized access or conduct further attacks. Other 

common reasons for data breaches are human error (22 %), which is usually result of poor training, 

employee recklessness and negligence, and social engineering attacks (22 %). Most common 

examples of human error are some type of misdelivery of information, it includes events such as 

email sent to the wrong person or physical file given to someone who shouldn’t have access to that 

information. And the other one being misconfiguration – an easily accessible web application 

administration login page, default configurations after installations and so on. Although social 

engineering is a vast topic, in regards to data breaches, leading attack is still phishing (although not 

as effective in recent years), where main goal is to deceive person into sharing their sensitive 

information like passwords, email addresses and other (Verizon, 2020; Irwin, 2020).  

 

Figure 13. Most common tactics utilized by attackers (Verizon, 2020) 

Hackers may have different motives for leveraging combination of these techniques to seek 

out personally identifiable and other sensitive data, actually the research shows that primary motive 

for cybercrimes resulting in data breaches still remains financial gain (Verizon, 2020). Perpetrators 

use stolen or modified data to steal money, blackmail, compromise identities, or sell over the dark 

web.  

Companies of all sizes can experience data breach, although news media outlets do not 

publicize small and medium-sized enterprise (SME) due to insubstantial amount of records involved, 

they are getting affected by data breaches as well. According to yearly global reports, since 2017 at 

least 49 % of companies from many different sectors have experienced some sort of data breach, 

with at least third of them being SME (Bitdefender, 2019; Verizon, 2020). 

The figures from data breach reports and news might seem frightening but it is not 

unexpected seeing how simplistic and at the same time damaging these cyberattacks can be. 
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Anyone with minimal IT knowledge can use stolen credentials and try to gain unauthorized access. 

Not to mention, hacking techniques, phishing, malware or any other illicit activities are offered as a 

„service” in underground criminal forums (Verizon, 2020). Therefore, an unauthorized access to 

network because of weak password policies, unprotected asset, poor employee training or a simple 

over watched email attachment can result in major consequences. 

 

2. Overview of data breach occurrences and average costs 

Data breaches aren’t anything new, one of more famous ones being the 2013 Yahoo data 

breach which affected all 3 billion Yahoo users. But that’s nothing compared to 37 billion leaked 

variety of logs, user data and credentials last year alone (RiskBased Security, 2020).  

 

Figure 14. Data breaches in last 5 years (Verizon, 2020) 

According to present data, 2020 saw over 1,900 increase in count of data-breach occurrences 

compared to 2019 (Figure 14.). It’s important to note, that due to vast number of variables and 

factors impacting breach count, such as slow reporting, the actual numbers might be higher. 

Although 81 % of breaches are contained in average of 70 days, the average it takes to identify a 

data breach is approximately 210 days, which means there are potentially significant number of 

breaches that have yet to be discovered (Whitney, 2021; IBM security 2020). Undoubtedly one of 

main factors resulting in sudden increase of breaches in 2020 was huge stress placed on industry by 

global pandemic, which was swiftly utilized by attackers, especially seen with large increase of data 

breaches in healthcare sector, which has faced 512 data breaches (compared to 304 in 2019) and 

around 1,648 confirmed breaches in past 4 years. Financial and education sectors also saw increase 

of data breaches, with total of 448 and 228 breaches, respectively (Figure 15.).  
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Figure 15. Data breaches by sector in last 5 years (Verizon, 2020) 

Data breaches can have enormous cost impact on large organizations and can be devastating 

to smaller organizations. „… small businesses whose data is compromised, a staggering 60 % fail 

within a mere six months…” (Udeshi, 2020). True damage of these breaches lies within amount and 

what sensitive information is exposed. Cost of breach can be influenced by many factors, according 

to IBM, four main expenditure activities can be distinguished (IBM Security, 2020): 

• Detection and escalation – activities that are required to investigate and detect the 

breach. 

• Lost business – loss of consumer trust and reputation, system downtime and so on. 

• Notification – communication activities, such as notifying victims and other third 

parties. 

• Ex-post response – expenses related to help desk, product discounts, fees and so on. 

In 2020, average cost of data breach equated to 3.26 million euros and with every individual 

compromised record averaging 124 euros (IBM Security, 2020). Healthcare sector having, for 5 years 

in row, the highest costs - averaging 6.5 million euros per breach, while financial sector had second 

highest costs of 5.33 million euros (Figure 16.). 

  

Figure 16. Data breach costs by sector in 5 years (IBM Security, 2020) 

Lost business opportunities, loss of reputation, regulations and fines related to GDPR and 

other legislations, not to mention remote workforces, which increase total cost of data breach by 

3.6 %, take years for organizations to recover from and sometimes lead to inerasable damages. But 

what is becoming prevalent, is that enterprises that are regularly engaged in cybersecurity best 
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practices are increasingly seeing significantly lower costs than enterprises that do not (IBM Security, 

2020). 

3. Good practices and methods to minimize the risk of data breaches 

More and more companies face the challenge of data security while actively digitizing their 

processes and taking advantage of technologies such as cloud, virtualization and Internet of Things 

(IoT) services. And the more digitally transformed an organization, the greater odds that it will 

experience a data breach (Thales, 2020). The challenge of data security is by no means simple - 

involving whole organization (people, processes and technology), but with proper governance, 

following good practices and methods, risk of data breach can be minimized. For example: 

• Training employees. One of most vulnerable part of organization is its employees. 

Considering that almost quarter of data breaches involved some type of social engineering aspect 

and some of largest data breaches were direct result of poor training (Yahoo, Toyota and many 

more), shows the importance of familiarizing employees with basics of information security.  

• Implementing essential information and cyber security frameworks, such as NIST, CIS 

and ISO 27001, which provide guidelines and systematic approach to managing risks and 

strengthening cyber security.  

• Documentation and inventory management. Although this is mentioned in most of 

frameworks, it is in utmost importance to keep comprehensive documentation of IT infrastructure - 

leaving no asset uncounted for.  

• Response plan. No organization is completely immune from security threats, which is 

why having an inclusive response plan with outlined procedures in case of data loss incident should 

be a necessity.  

Because of high amount of factors influencing statistics, it is hard to predict distant future in 

terms of data breaches, but with more organizations rushing towards digitization and transition 

towards cloud services and remote working, data breaches will inevitable increase in 2021. Seeing 

how damaging data breach is to whole organization, its customers and partners, it becomes clear 

that cybersecurity should always require special degree of attention. 

 

Conclusions 

1. After analysing most common ways data breach may occur it was found that in 

majority of breaches perpetrators utilized simple, yet effective, tactics such as: usage of stolen 

credentials to gain access (23 %), exploiting human negligence (22 %) and social engineering (22 %); 
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2. Review of data breach occurrences and cost statistic showed that healthcare is still 

most targeted and costly sector with 1,648 confirmed data breaches in 4 years and average of 6.5 

million euros of losses per breach; 

3. With high number of organizations globally already effected by data loss, 

comprehensive incident response plan is just as important as implementing security methods and 

best practices to manage potential risks related to data breaches. 
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ASSESSING DATA BREACH OCCURRENCES AND COSTS ASSOCIATED 

Summary 

Organizations move towards digitization and transit to cloud services, smart devices and remote working, but 
sometimes pay too little attention to the importance of information security which increase the risk of data loss and 
potential data breaches. This paper presents general overview of data breach occurrences and costs associated with 
them. The analysis showed that almost half of data breaches involved hacking, followed by social engineering attacks 
and exploitation of human error. Furthermore, it was found that perpetrators favour simpler and easier to perform 
techniques, such as email spam, usage of stolen credentials and so on. Research also showed that healthcare remains 
the most frequently targeted and the most damages experiencing sector. Due to crippling costs related to data 
breaches, it becomes clear that adequate response plans and cybersecurity should require special degree of attention, 
and no organization should consider themselves immune or not exposed to risk of security threats. 
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Įvadas 

Globalioje logistinėje tiekimo grandinėje vyksta tarptautinės prekybos mainai tarp skirtingų 

geografiškai globaliai išsidėsčiusių taškų, todėl globaliame logistiniame kontekste rinka ir 

konkurencija dėl rinkos yra pasaulinės prekybos skatinamoji jėga. Tarptautinėje prekyboje jūrų 

uostas daro vieną reikšmingiausių poveikių pasaulinei prekybai, nes sujungia skirtingas transporto 

sistemas į nenutrūkstamą logistinę tiekimo grandinę. Pažymėtina, kad jūrų transporto sistema, 

suprantama, kaip laivybos ir jūrų uosto darinys, yra priskiriama ekonomiškam, veiksmingam ir 

saugiam krovinių gabenimo būdui, todėl kiekviena jūrinė valstybė siekia plėtoti jūrų uostų veiklą, 

integruoti jį į nacionalinę transporto sistemą ir kurti pridėtinę vertę šalies ekonomikai ir 

gyventojams. Tačiau nepriklausomai nuo transporto sistemų ir taikomų technologijų, kaip ir 

daugelyje verslo segmentų, vienas pagrindinių veiklos veiksmingumą sąlygojančių elementų – tai 

žmogiškieji ištekliai bei jų pakankamumas pagrindiniams procesams užtikrinti. O tai reiškia, kad 

vykdant uostų plėtrą yra būtina atsižvelgti į jūrų uosto formuojamą darbo rinkos patrauklumą, kuris 

sąlygoja žmogiškųjų išteklių pakankamumą bei procesų kokybiškumą. Dėl šių priežasčių tyrimo 

objektu pasirinktas jūrų uostų darbo rinkos patrauklumas, o tyrimo tikslas – teoriškai modeliuoti 

jūrų uostų darbo rinkos patrauklumą. Siekiant įgyvendinti užsibrėžtą tikslą buvo suformuluoti du 

tyrimo uždaviniai: 

1. Apibūdinti jūrų uostų darbo rinkos patrauklumą lemiančias priežastis; 

2. Sudaryti jūrų uosto darbo rinkos patrauklumo teorinį vertinimo modelį. 

Tyrimas buvo atliekamas taikant teorinio modeliavimo metodą. 

 

1. Jūrų uostų darbo rinkos patrauklumą lemiančių veiksnių teorinis apibūdinimas 

Kuriant uosto strategiją ar plėtros planą, būtina analizuoti ir įvertinti uostų konkurencingumą 

ir nustatyti priemones, tenkinant uosto paslaugų vartotojų poreikius, kuriomis būtų eliminuojamos 

uosto silpnybės ir didinama rinkos dalis jūrų sektoriuje. Mokslinėje literatūroje konkurencingumo 

veiksnių klasifikacija skiriasi. O. Verbilo (2012) sistemina veiksnius, kurie daro įtaką jūrų uostų 

konkurencingumui iš tarptautinės prekybos ir logistikos perspektyvų. T. Notteboom, W. Y. Yap 
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(2012), analizuodami jūrų uostų konkurencingumą, siūlo konkurencingą konteinerių uostą apibrėžti 

pagal jo konkurencinius pranašumus, kuriuos jūrų uostas įgyja ar sukuria laikui bėgant. 

Bendruoju požiūriu konkurencija suprantama kaip laisvas rinkos dalyvių varžymasis, siekiant 

vieno ir to paties tikslo – kuo palankesnių veiklos sąlygų. Konkurencija yra būtina visuomenės 

gerovės ir laisvės sąlyga, nes tik esant konkurencijai žmonių pastangos nukreipiamos ten, kur jos yra 

efektyviausios ir geriausiai pasitarnauja žmonėms. Jūrų uosto konkurencingumą galima apibrėžti 

kaip uosto gebėjimą teikti paslaugas, kurių kaina, kokybė ir kiekis yra patrauklesni vartotojams (laivų 

savinin-kams, siuntėjams, keleiviams), lyginant su kitų uostų pasiūlymais (J. Belova, R. Mikienė ir kt. 

2019). 

1 lentelė. Konkurencijos tipai uosto veikloje (Belova, Mickienė, 2012; Belova, Mickienė ir kt. 2019) 

Konkurencijos 

tipas 
Apibūdinimas 

Valstybinė 

monopolija 

Valstybė gali turėti monopoliją įvedusi tam tikras uosto veiklos rūšis ir visiškai 

kontroliuodami infrastruktūros naudojimo kainą. Būtina pažymėti, kad 

tarptautinės konkurencijos požiūriu,jūrų uostas visada konkuruoja su kitais 

uostais. 

Oligopolija 

Uoste arba tarp artimos lokalizacijos uostų vyksta konkurencija dėl tam tikrų 

krovinių rūšių ir srautų. Tokiu atveju rinka gali būti pasiskirsčiusi tarp keleto 

stambių kompanijų, kurios nustato panašias paslaugų kainas. Paprastai tarp 

tokių kompanijų atsiranda kompanija – rinkos lyderė. Tokia rinka greičiausiai 

atitinka oligopolinį rinkos tipą.  

Monopolinė 

konkurencija 

Dažnai uoste teikiamas paslaugas ir laivų, ir krovinių savininkams vykdo 

nedidelės įmonės, kurių skaičius uosto teritorijoje gali būti itin didelis. Šios 

kompanijos paprastai veikia viename ar keliuose artimuose rinkos 

segmentuose, stebi ir kaupia informaciją apie tos pačios veiklos įmonių 

teikiamas paslaugas ir kainas bei siekia pritraukti klientus veiklos įvairove ir 

kokybe. Tokia konkurencija gali būti apibrėžiama kaip monopolinė. 

Remiantis konkurencijos tipais, kurie gali būti nustatomi jūrų uostų veikloje, galima teigti, kad 

uosto veikloje aptinkami beveik visi konkurencijos tipai, tai priklauso nuo valstybės ir nuo uosto 

veiklos rūšies. Kiekvienam uostui vidinė uosto konkurencija gali tapti uosto veiklos efektyvumo 

didinimo priemone, tačiau Vidinės konkurencijos kontekste uoste gali susiformuoti kartelinių 

susitarimų grupės arba operacinės monopolijos dariniai krovinių krovos, sandėliavimo veiklose (2 

lentelė). Operatorių ir uosto įrenginių savininkų konkurencija gali padidinti uosto efektyvumą ir 
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teikiamų paslaugų kokybę. Valstybiniame uoste dėl organizacinių uosto valdymo trūkumų ir 

komercinės veiklos efektyvumo stokos vidinei konkurencijai sudėtinga susiformuoti. Kai nėra vidinės 

konkurencijos, išorinė uostų tarpusavio konkurencija taip pat neegzistuoja, ir galima įžvelgti žemus 

konkretaus uosto darbo efektyvumo rodiklius (J. Belova, R. Mickienė, 2012). 

Vidinės uosto konkurencijos privalumai ir trūkumai (Verbilo, 2012; Notteboom, Yap, 2012) 

Privalumai Trūkumai 

Efektyvumo didinimo priemonė Karteliniai susitarimai 

Paslaugų kokybės didinimo priemonė Nesant vidinės konkurencijos, nėra išorinės 

konkurencijos, susidaro produktyvumo 

mažėjimo ir stagnacijos rizika 

Apibendrinus privalumus ir trūkumus, galima teigti, jog jūrų uostas yra labai sudėtinga 

sistema, kurią reikia stebėti ir plėtoti. Nes konkurencija gali ne tik didinti uosto efektyvumą, bet ir 

daryti priešingą poveikį uosto našumui. Taip pat, galima teigti, kad jūrų uosto darbo rinkos 

patrauklumui formuotis tiesioginį poveikį daro jūrų uosto konkurenciniai pranašumai, nes 

priklausomai nuo to, kaip jūrų uostas save pozicionuoja rinkoje jis yra patrauklus aukštą kvalifikaciją 

turintiems darbuotojams ir kitiems specialistams. 

 

2. Teorinis jūrų uosto darbo rinkos patrauklumo vertinimo modeliavimas 

Didėjantys uosto klientų poreikiai, pasaulinė konkurencija ir gana paprastas būdas uosto 

klientui pasirinkti kitą uostą, formuoja verslo aplinką, kurioje lemiamas veiksnys yra uostų 

konkurencingumas (J. Belova, R. Mikienė ir kt. 2019). Siekiant didinti jūrų uostų konkurencinius 

pranašumus yra svarbu turėti pakankamus žmogiškuosius išteklius ir dar pasižyminčius pakankamai 

aukštu lojalumu. Nes jūrų uostai tarptautinėje erdvėje konkuruoja ir dėl darbuotojų. Todėl viena 

vertus jūrų uostų pozicionavimas savęs kaip aptrauklaus darbdavio lemia juose kuriamos darbo 

rinkos patrauklumą, kas savo ruožtu sąlygoja lojalių ir kvalifikuotų darbuotojų pritraukimą. Kita 

vertus jūrų uostas dėl išorinės ir vidinės konkurencijos yra svarbu tą žmogiškąjį kapitalą nuolat remti 

ir palaikyti, kad konkuruojant dėl darbuotojų neprarastų apmokytų, perofesionalių darbuotojų, tai 

reiškia jūrtų uostų dėl darbuotojų konkurenciją. Būtent dėl to yra svarbu analiuoti teorinius 

žmogiškųjų išteklių pritraukimo ir išlaikymo būdus jūrų uostų arbo rinkose bei išskirti pagrindinius 

veiksnius, kurie daro įtaką tos rinkos patrauklumo darbuotojų akimis formavimosi. 
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1 pav. J. S. Adams teisingumo teorijos diagrama (Adams, 1963; Miles, 2012, Kessler, 2013) 

Jūrų uostų verslo sektoriuje yra svarbi darbuotojų motivacija ir ją apibūdina teisingumo 

teorija, J. S. Adams išplėtota dar XX a. 7-ame dešmtmetyje. Teisingumo teorijos esmė - visi 

darbuotojai turi būti vertinami vienodai, ypatingai svarbi vieta tenka teisingumui skirstant atlygį 

(Miner, 2005). 

Teisingumo teorija, leidžia išspręsti organizacijų vadovams labiausiai aktualias darbo atlygio 

problema. Ji remiasi nuostata, kad labai svarbus darbuotojų motyvacijos veiksnys yra tai, kaip pats 

individas vertina gautą atlygį, ar laiko jį teisingu ir pakankamu, ar ne. Teisingumas dažnai 

apibūdinamas (Stoner ir kt., 2006) kaip santykis tarp individo įdėtų išteklių, tokių kaip pastangų ir 

sugebėjimų bei gauto atlygio už darbą, išreikšto materialia atlyginimo ar nematerialia paaukštinimo 

formomis. Teisingumo teorija suteikia pagrindą, kaip žmonės suvokia santykių mainus (E. H. Kessler, 

2013). Remiantis teisingumo teorija, žmogų motyvuoja patiriamas pasitenkinimas tuo, kad gauna 

atlygį, proporcingą jo įdėtoms pastangoms. Apie atlygio už darbą teisingumą jis dažniausiai 

sprendžia lygindamas savo atlygį su kitų už panašias pastangas ir indėlį. Kai gaunamas atlygis 

darbuotojui atrodo neteisingas, jis naudoja tam tikras priemones suvokiamai neteisybei pašalinti ar 

sumažinti: keičia savo elgesį, dažniausiai įdėdamas mažiau pastangų. Psichologas J. S. Adams (1963) 

nurodo, jog žmogus analizuoja tai, kokį indėlį ir kiek pastangų skiria rezultatams pasiekti su gaunamu 

atlygiu. Tai yra, žmogus jaučia ar su juo teisingai ar neteisingai pasielgta bei lygina savo atlygį su kitų 

asmenų, kolegų atlygiu. Apibendrinant, galima teigti, kad teisingumo teorija paaiškina santyki tarp 

 

Prieš palygindamas įdėtas pastangas su 

gaunamu atlygiu, darbuotojas 

„pasveria”, palygina situaciją rinkoje su 

esamomis sąlygomis 

 

Įdėtos pastangos į darbą 
Tai kiek darbuotojas įdėta į darbą: 

pastangos, laikas, gebėjimai, 

lankstumas, atsidavimas, asmeninis 

pasiaukojimas ir kt. 

Atlygis 

Tai ką darbuotojas gauna iš savo 

darbo: darbo užmokestį, premijas, 

pripažinimą, reputaciją, saugumą, 

tobulėjimą ir kt. 

Indėlis 

 

Atlygis 

Darbuotojai tampa nemotyvuoti kada jaučia, kad įdėtos pastangos 

buvo didesnės už atlyginimą. 

Įdėtų pastangų ir atlygio santykis turi būti pagrįstas teisingumu. 
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žmogaus ir tinkamo atlygio už atliktą darbą. Taip pat teisingumo teorija yra svarbi sudarant jūrų 

uosto darbo rinkos patrauklumo modelio segmentus (2 pav.).  

 

2 pav. Jūrų uosto darbo rinkos patrauklumo vertinimo modelis (Kessler, 2013; Stoner, 2006) 

Siekiant sudaryti teorinį jūrų uosto darbo rinkos patrauklumo vertinimo modelį bei 

apibendrinant mokslines vadybos teorijas, galima daryti tokį apibendrinimą, kad jūrų uosto valdymo 

modelis yra sudarytas iš pagrindinių segmentų, pasitenkinimo darbu rodiklis ir pridėtinė vertė yra 

apjungti į vieną segmentą ir atvaizduoja žmogiškuosius darbo poreikius, nes kiekvienas darbuotojas 

nori gauti tinkamą atlyginimą už atliktą darbą. Šis segmentas yra tiesiogiai susijęs su vidutiniu ir 

papildomu atlyginimu, kurie prikloso nuo kompanijų ir viešojo sektoriaus nuostatų. Taigi, 

apibendrinant galima teigti, kad veikiant tokiems ir kitokiems darbo organizavimo principams jūrų 

uoste, vadybos teorijų pagalba susidaro darbo rinkos patrauklumas, kurį tęstinumo perspektyvoje 

galima tęsti vertinant kiekybiškai išmatuojamus rodiklius, naudojamus duomenų analizės 

metodikoje.  

 

Išvados 

1. Apibūdinus jūrų uostų darbo rinkos patrauklumą lemiančius veiksnius buvo nustatyta, 

kad konkurencijos, rinkodaros ir teisingumo verslo teorijos yra pagrindinės formuojant darbo rinkos 

patrauklumą, tačiau kiekviena jų turi tam tikrą vaidmenį darbo rinkoje. Konkurencijos teorija aiškina, 

jog žmonės yra nukreipti ten, kur yra gėriausios darbo sąlygos; teisingumo teorijos pagalba galima 

išspręsti darbo atlygio problemas. 

2. Analizuojant mokslinės literatūros šaltiniuose naudotą darbo rinkos tyrimo 

metodologiją buvo sudarytas jūrų uosto darbo rinkos patrauklumo teorinis vertinimo modelis. 

Viešasis sektorius  

Darbo rinkos patrauklumas 

 

Privatus verslas (kompanijos) 

Vidutinis atlyginimas 

Papildomas atlyginimas 

Pasitenkinimo darbu rodiklis 

Pridėtinė vertė 
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THEORETICAL MODELING OF SEAPORT LABOR MARKET ATTRACTIVENESS 

Summary 

In the global logistics supply chain, international trade takes place between different geographically globally 
located points, so in a global logistics context, the market and competition for the market is a driving force for global 
trade. In international trade, the port has one of the most significant effects on world trade, as it connects different 
transport systems into a continuous logistics supply chain. It should be noted that the maritime transport system, 
understood as a derivative of shipping and seaport, is an economical, efficient and safe mode of cargo transportation, 
therefore each maritime state seeks to develop seaports, integrate them into the national transport system and add 
value to the national economy and population. 

Analyzing the labor market theories it is noticeable, that all of them are trying to find answers to very important 
question for all managers - how to make it attractive. This scientific article is made to combine and investigate business 
theories that are used to create labor market and to create.  

As a conclusion, we found out that a model for assessing attractiveness of labor market cannot be done without 
business theories. Also done model can be used for further research of this scientific field. 
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PER KLAIPĖDOS VALSTYBINĮ JŪRŲ UOSTĄ IMPORTUOJAMŲ IR EKSPORTUOJAMŲ 

KROVINIŲ LOGISTINĖS GRANDINĖS JUNGIAMUMO VERTINIMAS. 

Austėja Miselytė  

Mokslinis vadovas – doc. Dr. Elena Valionienė  

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla  

 

Įvadas  

Transporto sistemų logistinis jungiamumas atspindi geografinę ir globalinę struktūrą logistikos 

tinkluose, o dėl žemo tarptautinės tiekimo logistinės grandinės jungumo gali padidėti ekonominė 

distancija ir sumažėti nacionalinių transporto sistemų patrauklumas, kas gali lemti mažėjančią 

integraciją į tarptautinės prekybos sistemas. Logistinio jungiamumo problemose aktualumą galima 

pagrįsti ir įvairiais tarptautiniais tyrimais, kurių vienas reikšmingiausių – tai kas antri metai 

skaičiuojamas nacionalinis valstybių logistinio jungiamumo indeksas, kurį vykdo Pasaulio bankas 

(angl. logistic performance index) ir kurio kontekste yra akcentuojama logistinio jungiamumo 

reikšmė tarptautinės prekybos darniai plėtrai. Šiuolaikinė ekonomikos sistema yra besikeičianti dėl 

globalizacijos procesų bei pasaulinės pandemijos įtakos tarptautinė rinkos plėtojimuisi, todėl 

logistikos procesų suintensyvėjimo požiūriu logistinis jungiamumas tampa vienu iš svarbiausių 

transporto sistemos jungumo elementų, leidžiančių nacionalinei ekonomikai sėkmingai integruoti ir 

savalaikiai reaguoti į besikeičiančius krovinių srautus ir kryptis. Norint užtikrinti produktyvią 

nacionalinės ekonomikos integraciją tarptautinės prekybos rinkoje reikalinga tirti importo ir 

eksporto srautus bei tyrimo rezultatų pagrindu modeliuoti galimus tarptautinė prekybos plėtros 

scenarijus, vertinti galimas rizikas ir tokie tyrimai patenka į logistinio jungiamumo sampratos 

kontekstą.  

Jūrų uostai pasaulinėje tiekimo grandinėje yra pagrindiniai jungumą lemiantys elementai ne 

tik produktyvių ir pridėtinę vertę sukuriančių procesų pagrindu paskirstantys krovinių srautus ir 

sujungiantys tiekimo grandinę į vieną visumą, tačiau taip pat jūrų uostai yra nacionalinės jungties su 

tarptautine prekyba elementai, nuo kurių didele dalimi priklauso ir skirtingų transporto sistemų 

jungumas, ir nacionalinis patrauklumas globalios tarptautinės logistikos požiūriu. Todėl analizuojant 

logistinio jungiamumo probleminį tyrimų lauką, pirmiausiai susidaro poreikis analizuoti tiek 

technologinį, tiek ekonominį jūrų uostų logistinio jungiamumo rodiklį. Būtent šio tyrimo rėmuose 

pasirinkta problema susijusi su jūrų uostų reikšme plėtojant nacionalinius tarptautinius prekybinius 

ryšius, todėl tyrimo objektu pasirinktas per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (toliau KVJU) logistinis 
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jungiamumas importuojamų ir eksportuojamų krovinių srauto požiūriu, o tyrimo tikslas – įvertinti 

per KVJU importuojamų ir eksportuojamų krovinių logistinį jungiamumą nacionalinio importo ir 

eksporto kontekste. O siekiant įgyvendinti išsikeltą tikslą sprendžiami tokie tyrimo uždaviniai: 

apibūdinti jūrų uosto logistinio jungiamumo koncepciją, analizuojant mokslinės literatūros šaltinius 

sudaryti jūrų uosto logistinio jungiamumo tarptautinės prekybos kontekste tyrimo metodiką bei 

taikant metodiką įvertinti KVJU logistinį jungiamumą tarptautinės prekybos požiūriu. Tyrime 

taikomi metodai yra pagrįsti statistinės analizės metodais, taikomais analizuojant krovinių srautus, 

o logistinio jungiamumo vertinimui naudojamas koreliacinės analizės metodas analizuojant KVJU 

krovinių srautų galimus priežastinius ryšius bei išplečiant priežastinių ryšių analizę susiejant KVJU 

krovinių srautą su nacionalinio importo ir eksporto rodikliais.  

 

1. Jūrų uosto logistinio jungiamumo koncepcijos apibūdinimas  

Logistinis jungiamumas atspindi geografinę ir globalinę struktūrą logistikos tinkluose. 

Atitinkamų tinklų centrai, turi specifinę kainą, dėl grandinės netobulumo, dėl ko padidėja 

ekonominė distancija ir sumažėja jungiamumas. (Mickienė, Valionienė, 2017). Logistinis 

jungiamumas yra svarbus siekiant padidinti tarptautinius pardavimus, todėl didinant logistinį 

jungiamumą, yra užtikrinamos pagrindinės tarptautinės prekybos logistinės grandinės 

nenutrūkstamumo sąlygos, didinančios regiono transporto sistemų patrauklumą tranzitiniams 

kroviniams vežti. ( Port Hinterland Connectivity, 2015). Logistinis jungiamumas yra apibrėžiamas 

kaip kiekvienam verslui optimalių sandėlių skaičiaus, vietos ir dydžio nustatymas, atsižvelgiant į 

įvairius vienos tiekimo grandinės apribojimus (Akhavana, Ghiarab, Mariottia and Silligb, 2020). 

Šalies ekonomika priklauso nuo efektyvaus prekių judėjimo, kuris yra paremtas transporto ir 

logistikos grandinėmis. Paprastai logistikos tinklo optimizavimas yra gatavų prekių tiekimas ir 

pardavimas, nors kartais tai apima dalių ar žaliavų tiekimą. Logistikos tinklo optimizavimu siekiama 

rasti optimalų įvairių sandėlių derinį, geriausiai atitinkantį kliento poreikius. Tačiau šiuolaikinė 

logistika susiduria su efektyvumo didinimo, išlaidų ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimo iššūkiais. 

Norint užtikrinti prieinamumą į tarptautinę prekybą yra būtinas logistinis jungiamumas ir tai yra 

geriausia politinė investicija. Logistinis jungiamumas pagreitina tarptautinės prekybos augimą, 

leidžia sutaupyti energijos, užtikrina globalinių pirkimų stabilumą bei kaštų sumažinimą (Lee, Zhang, 

Suthiwartnarueput, Zhang, and Yang, 2020). Logistikos reikšmė yra susijusi su visų transporto rūšių 

sąsaja, sandėliavimu susijusiu su informacinėmis technologijomis, finansinėmis, teisinėmis, 

komercinėmis ir techninėmis paslaugomis, kurios yra reikalingos norint teikti logistines paslaugas. 
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Kadangi jūrų uostas yra vienas iš svarbiausių logistinį jungiamumą užtikrinančių elementų, 

tačiau tam, kad jūrų uostas galėtų atlikti jungiamumo funkciją yra reikalinga užtikrinti pakankamus 

importo ir eksporto bei tranzitinių krovinių srautus, kurie juda sausumos transporto sistemomis 

(Jouili, 2019), apibendrinant, galima teigti, kad logistinis jungiamumas ekonomine prasme gali būti 

matuojamas analizuojant krovinių srautų tarpusavio ryšius pagal skirtingus pjūvius – krovinių tipai, 

pakrovimo ir iškrovimo šalys, importo ir eksporto partneriai tarptautinėje prekyboje ir kt.  

 

2. Jūrų uosto logistinio jungiamumo tarptautinės prekybos kontekste tyrimo metodika  

Siekiant nustatyti jūrų uosto logistinį jungiamumą buvo taikomas krovinių srautų tyrimo 

metodas koreliacinės analizės pagrindu, mažesne apimtimi taikytas A. Šešel, E. Valionienė 

(patikslink, kaip mes ten skaitomės) (2020) logistinio jungiamumo su Azijos šalimis tyrime. 

Pirmiausia buvo analizuojama KVJU iškraunamo (pakraunamo) krovinių sąsaja su iškraunamų 

(pakraunamų) krovinių tipais (pav.). Nustačius priežastinę sąsają buvo analizuojamas konkrečių 

krovinių tipų sąryšis su jų pakrovimo šalimis, tokiu būdu gaunami stipriai koreliuojantys ryšiai tarp 

uoste iškraunamų (pakraunamų) krovinių tipų priklausomai nuo jų pakrovimo (iškrovimo šalies). 

Tuomet remiantis tarptautinės prekybos duomenų bazės oficialiąją statistika nustatomi Lietuvos 

importui (eksportui) statistiškai reikšmingą įtaką turintys krovinių srautai pagal šalies eksportuotojos 

(šalie importuotojos) jungiamąjį krovinių srautą, vėliau išskaidant pagal naudojamą klasifikatorių į 

krovinių potipius ir tokiu būdu gaunama išvada apibūdinanti KVJU reikšmę užtikrinant Lietuvai 

reikšmingus krovinių srautus tarptautinės prekybos su konkrečiomis šalimis kontekste. 

 

1 pav. Jūrų uosto logistinio jungiamumo vertinimo modelis (sudaryta autorės remiantis Šešel, 

Valionienė, 2020) 

Šalis Konkretus  
krovinys  

Tarptautinės 

prekybos 

rodikliai 

Krovinio 
grupė KVJU 

Logistinis jungiamumas eksportuojamų krovinių kryptimis 

Logistinis jungiamumas importuojamų krovinių kryptimis 

Q
iškr. 

 

Q
pakr. 

 

Q(tipas)
iškr. 

 

r 

Q(tipas)
pakkr. 

 

r 

Q(tipas,  pakrovimo šalis)
iškr. 

 

r 

Q
importas. 

 
r 

r 

B

r r

R 

r

R 

Q
eksportas. 

 Q(tipas, iškrovimo šalis)
iškr. 

 
R

r r 

r 
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Pažymėtina tai, kad analizuojami buvo tik statistiškai reikšmingai koreliuojantys rodikliai, kai 

p<0,05, o Stjudento kriterijaus 3,18245 Tyrimas buvo atliekamas naudojant MS Excel statistinės 

analizė įskiepį, prieš tai struktūruojant duomenis į surūšiuotus duomenų rinkinius. 

Įgyvendinus tyrimo modelį siekiant tyrimo rezultatų interpretavimo aiškumo buvo pritaikyta 

vizualizavimo technika, sudaranti galimybes atvaizduoti gautus rezultatus diagramose, kuriose 

galima identifikuoti KVJU logistinio jungiamumo specifiką ir reikšmę nacionalinei ekonomikai 

užtikrinant svarbius ir reikšmingus tarptautinės prekybos ryšius su kitomis šalimis.  

 

3. Per Klaipėdos uostą gabenamų krovinių schema 

Tiriant KVJU logistinį jungiamumą, analizuojant Lietuvos eksportuojamų krovinių ir pakrautų 

jūrų uoste krovinių srautus, galima matyti, kad KVJU pakrautų krovinių imtyje statistiškai reikšmingai 

dominuoja Bendrieji kroviniai (r=0,943), kroviniai konteineriuose (r=0,898) bei birieji kroviniai 

(r=0,880) (1 pav.).  
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2 pav. Iš Klaipėdos uosto eksportuojamų krovinių logistinė schema 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2021; International trade statistics, 2021. 

Įvertinus krovinių srauto iš Klaipėdos jūrų uosto pasiskirstymą pagal jų iškrovimo šalis (1 pav.) 

buvo nustatyta, kad pakrauti konteineriuose kroviniai statistiškai reikšmingai susiję su tokiomis 

iškrovimo šalimis kaip Švedija (r= 0,91109), Rusija šalis (r= 0,96533) , Lenkija (r= 0,90487) , Vokietija 

(r= 0,92329). Bendrieji kroviniai reikšmingai susiję su Suomija (r= 0,92151), Švedija (r= 0,96744), 

Estija (r= 0,89387), Rusija (r= 0,94999). Birūs kroviniai reikšmingai susiję su Suomija (r= 0,94627), 

Olandija (r= 0,9472), Lenkija (0,95448), Belgija (r= 0,88234). Išanalizavus Lietuvos eksportuojamų 

krovinių srautus, buvo nustatyta, kad statistiškai reikšmingai yra susijusios tokios eksporto šalys kaip 

Suomija, Olandija, Švedija, Estija, Rusija, Lenkija, Vokietija, Belgija. Susiejus KVJU pakraunamų 

krovinių srautus su Lietuvos eksporto rodikliais, galima sakyti, kad Švedijoje, dominuoja bendrasis 
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krovinys t.y. gyvūninės kilmės produktai ir kroviniai konteineriuose t.y. laikrodžiai ir jų dalys, Estijoje 

statistiškai reikšmingi yra bendrieji kroviniai, aliuminis ir jo gaminiai, Suomijoje bendrieji kroviniai, 

daugiausiai specialūs audiniai; siūtiniai tekstilės audiniai; nėriniai; gobelenai; siuvinėjimas ir birieji 

kroviniai daržovių, vaisių, riešutų ar kitų augalų dalių produktai, Rusijoje dominuoja konteineriniai 

kroviniai t.y. varis ir jo dirbiniai, Belgijoje dominuoja birieji kroviniai mašinos, mechaniniai prietaisai, 

branduoliniai reaktoriai, katilai; jų dalys, Lenkijoje konteineriniai kroviniai grūdų, miltų, krakmolo 

arba pieno produktai; konditerijos gaminiai, taip pat birieji kroviniai aliuminis ir jo gaminiai, 

Olandijoje dominuoja birieji kroviniai laikrodžiai ir jų dalys. Latvijoje dominuoja konteineriniai 

kroviniai mediena ir medienos dirbiniai; medžio anglis, o į Vokietiją konteineriuose yra vežami gyvi 

gyvūnai.  

Vienos prekės į uostą yra atgabenamos, kitos išgabenamos, taip veikia uostas, todėl buvo 

analizuojama ne tik tos prekės, kurios yra eksportuojamos iš Klaipėdos uosto, bet ir tos, kurios yra 

importuojamos į mūsų uostą. Importuojamų prekių schemą galime matyti 2 paveiksle.  

Įvertinus krovinių srauto į Klaipėdos jūrų uosto pasiskirstymą pagal jų pakrovimo šalis (2 pav.) 

buvo nustatyta, kad pakrauti skystieji kroviniai statistiškai reikšmingai susiję su tokiomis iškrovimo 

šalimis kaip Latvija (r= 0,94074608), Rusija šalis (r= 0,943871367), Norvegija (r= 0,959374358), 

Suomija (r= 0,945521682), žalia nafta ir naftos produktai reikšmingai susiję su Latvija (r= 

0,89937454), Suomija (r= 0,983266823) Rusija (r= 0,914331577), birūs kroviniai statistiškai susiję su 

Suomija (r= 0,917819604), Rusija (r= 0,883297366), natūralios ir cheminės trąšos statistiškai 

susijusios tik su Rusija (r= 0,902516812). 

Išanalizavus į Lietuvą importuojamų krovinių srautus, buvo nustatyta, kad statistiškai 

reikšmingai yra susijusios tokios importo šalys kaip Latvija, Norvegija, Suomija, Rusija. Susiejus KVJU 

iškraunamų krovinių srautus su Lietuvos importo rodikliais, galima sakyti, kad Latvijoje dominuoja 

skystieji kroviniai, plastikai ir jų dirbiniai taip pat žalia naftos ir naftos produktai t.y. taip pat plastikai 

ir jų dirbiniai, Norvegijai statistiškai reikšmingi yra skystieji kroviniai, augalinės pynimo medžiagos; 

augaliniai produktai, Suomija yra susijusi su skystais kroviniais, daržovių, vaisių, riešutų ar kitų augalų 

dalių produktais, žalia nafta ir naftos produktais t.y. fotografijos ar kinematografijos prekės, biriais 

kroviniais t.y. eteriniai aliejai ir parfumerijos, kosmetikos ar tualetiniai preparatai, ryšį su Rusija turi 

visos krovinių grupės, skystieji kroviniai t.y. cheminiai kuokšteliniai pluoštai, žalia nafta ir naftos 

produktai: druska; siera; žemė ir akmuo; tinkavimo medžiagos, kalkės ir cementas, biriaisiais 

kroviniai: mineralinis kuras, mineralinės alyvos; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai, 

natūraliomis ir cheminėmis trąšomis (birios), t.y. mediena arba kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų 

plaušiena; perdirbtas popierius arba kartonas. 
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3 pav. Į Klaipėdos uostą importuojamų krovinių logistinė schema 

Šaltinis: Lietvos statistikos departamentas, 2021; International trade statistics, 2021. 

Importuojamų prekių analizės rezultate gavome, kad daugiausiai atgabenamą į Lietuvą yra 

skystų krovinių, žalios naftos ir naftos produktų, birių krovinių, natūralių ir cheminių trąšų. Šios visos 

krovinių grupės į Klaipėdos uostą atkeliauja iš Latvijos, Norvegijos, Suomijos ir Rusijos. Tikriausiai, 

kad iš Latvijos atgabenami kroviniai dažniausiai būna tranzitiniai, t.y. iš Klaipėdos uosto jie iškeliauja 

kažkur toliau, bet nepasilieka pas mus, mūsų vartojimui. Pagal koreliacinius ryšius, stipriausias ryšys 

yra biriųjų krovinių, t.y. jų daugiausiai yra atgabenama į uostą.  

Apibendrinus galima teigti, kad daugiausiai krovinių eksportuojama yra į Suomiją, Olandiją, 

Švediją, Estiją, Rusiją, Lenkiją, Vokietiją ir Belgiją, o importuojama iš Latvijos, Norvegijos, Suomijos 

ir Rusijos. 
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Išvados 

1. Apibūdinus jūrų uosto logistinio jungiamumo koncepciją buvo nustatyta, kad jūrų 

uosto logistinis jungiamumas gali būti išmatuojamas tokiais rodikliais: krovinių tipus, pakrovimo ir 

iškrovimo šalis, importo ir eksporto rodikliais.  

2. Išanalizavus mokslinės literatūros šaltinius ir sudarius jūrų uosto logistinio 

jungiamumo tarptautinės prekybos kontekste tyrimo metodiką buvo nustatyta, kad logistinio 

jungiamumo ekonominis vertinimas gali būti atliekamas taikant koreliacinės analizės metodus, kurių 

pagrindu galima identifikuoti jūrų uoste perkraunamų krovinių tipų sąsajas su krovinių srauto 

kryptimi, o pagal krovinių srauto kryptis gali būti nustatyti jūrų uosto logistinio jungiamumo su 

importo ir eksporto krovinių srautu koreliaciniai ryšiai, padedantys charakterizuoti jūrų uosto 

logistinio jungiamumo specifiką tarptautinės prekybos erdvėje.  

3. Taikant sudarytą metodiką ir įvertinus Klaipėdos valstybinio jūrų uosto logistinį 

jungiamumą, buvo nustatyta, kad į ir iš Klaipėdos uosto yra gabenama ir išgabenama gana nemažai 

skirtingų krovinių grupių bei konkrečių prekių, logistinis jungiamumas parodo, kad Lietuva 

bendradarbiauja su įvairiomis valstybėmis, kas nacionalinei ekonomikai sukuria ekonominį 

stabilumą, nes nacionalinis importas ir eksportas nėra priklausomas nuo konkrečios šalies, o 

importuojamų ir eksportuojamų krovinių srautai yra pakankamai diversifikuoti.  
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DARBO UŽMOKESČIO SKIRTUMAI LIETUVOJE TARP VYRŲ IR MOTERŲ. 

Greta Mockevičiūtė, Agnė Kalitytė  

Mokslinė vadovė – lektorė Aurelija Meškienė 

Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas 

________________________________________________________________________________ 

Įvadas 

Šiandien požiūris į lyčių lygybės problemas tampa atskiro žmogaus ir visos šalies kultūros lygio 

„civilizuotumo“ rodikliu. Rakauskienė, Krinickienė ir Servetkienė (2020), teigia, kad „pagal lyčių 

lygybės idėjų sklaidą ir įgyvendinimą praktikoje sprendžiama apie šalies išsivystymo lygį ir 

visuomenės brandą“. Bėgant laikui ir vykstant globalizacijai moteris drąsiai kovojo už savo teises ir 

siekė tokių pačių standartų, kokius turi vyrai, tačiau iki šiol, vis dar yra matoma lyčių nelygybės 

problema tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. 

Straipsnio tikslas – išnagrinėti darbo užmokesčio skirtumus tarp vyrų ir moterų Lietuvoje. 

Straipsnio uždaviniai: 

1. Nustatyti darbo užmokesčio skirtumo priežastys tarp vyrų ir moterų Lietuvoje. 

2. Išnagrinėti statistinius darbo užmokesčio skirtumus tarp vyrų ir moterų Lietuvoje. 

 

1. Darbo užmokesčio skirtumo priežastys tarp vyrų ir moterų Lietuvoje. 

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (2021), darbo užmokestį apibrėžia kaip „darbo 

užmokestis - atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį“. Darbuotojo darbo 

užmokestį sudaro bazinis darbo užmokestis, tai valandinis atlygis arba mėnesinė alga. Taip pat gali 

būti mokama papildoma darbo užmokesčio dalis, priedai už pasiektą kvalifikaciją, priemokos už 

papildomą darbą bei papildomų pareigų veiklą. Be to, darbuotojui yra skiriamos premijos už atliktą 

darbą. Darbo užmokestis privalo būti mokamas pinigais.  

Pagrindiniai darbo užmokesčio skirtumai tarp vyrų ir moterų yra labai susiję vienas su kitu, 

tačiau ir kiek skirtingi. Vienas iš skirtumų yra moters per didelis įsitraukimas į šeimą. Moteris darbo 

metu dažnai negali pilnai įsitraukti į darbą, žinodama, kad jos pečius slegia daugelis kitų rūpesčių 

tokių kaip: namų ruoša, rūpinimasis vaikais taip pat ir senstančiais tėvais. Kuomet moterys turi 

daugybę kitų įsipareigojimų, kurie liečia ne tik darbą, joms darosi sunkiau įsitvirtinti darbo rinkoje, 

siekti karjeros aukštumų ar dirbti viršvalandžius jei to reikia. Be to, net ir įsidarbinant darbdavio 

vienas iš pirmųjų klausimų būna ne apie kvalifikaciją, o ar moteris turi sukūrusi šeimą, yra 

atsižvelgiama į jos išvaizdą, lankstų darbo grafiką. Taip pat, svarbus skirtumas tarp moterų ir vyrų 
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yra ryškus pasiskirstymas į vyriškas ir moteriškas profesijas, kurių darbo užmokesčiai skiriasi. 

Moterys dažniau yra linkusios dirbti paprastuose darbuose, kuriuose gali turėti lankstų darbo 

grafiką, kad sugebėtų buitį suderinti su darbu. Literatūroje yra naudojamas terminas „stiklinės 

sienos“ – tai stereotipinio požiūrio į moteriškumą ir vyriškumą pasekmė. Lietuvoje pagrindinės 

moterų ekonominės veiklos sritys yra išskiriamos tokios kaip: socialinis darbas, švietimas, 

apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos, žmonių sveikatos priežiūros. Vyrų profesijos dažnai 

reikalauja didesnio fizinio darbo nei moterų, todėl vyrų pagrindinės ekonominės veiklos sritys yra: 

statybų sektorius, transporto ir saugojimo veikla, žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė. 

Kita priežastis atsiranda labai paprastai, tada kai moteris ieškosi darbo. Moterų darbo 

pasirinkimas yra žymiai ilgesnis nei vyrų. Ilgas darbo ieškojimasis gali priversti moterį nutraukti 

paieškas ir tuomet nuolatos sėdėdama namie įgauna šeimininkės profesiją. Taip praranda 

pasitikėjimą savimi ir visam laikui pasitraukia iš darbo rinkos. Taip pat bendras moterų išsilavinimo 

lygis yra didesnis nei vyrų, tačiau jos yra vertinamos per mažai, kad gautų darbo vadovavimo srityje, 

todėl gauna mažesnę algą ir neturi pilnos teisės dalyvauti sprendimo priėmimuose. Nors moterys 

apgalvoja visus dalykus iki smulkmeniškumo, kartais ji gali būti nepasiruošusi arba bijo išsakyti savo 

nuomonę. 

Apibendrinant galima teigti, kad pagrindiniai darbo užmokesčio skirtumai yra moters per 

didelis įsitraukimas į šeimą ir vyro šališkumas. Taip pat ilgas darbo ieškojimas moteriai dažnai baigiasi 

darbu namuose ir taip po truputį yra išstumiamos moteriškos profesijos, kurias užima vyrai. Moterys 

ir vyrai yra skirstomi pagal ekonomines veiklos sritis, vyrams labiau priskiriami fiziniai darbai, o 

moterims darbai, kurie nereikalauja daug fizinių jėgų ir taip pat yra lankstūs darbo laiko atžvilgiu, 

todėl moterims yra skiriamas mažesnis atlygis nei vyrams. 

 

2. Statistiniai darbo užmokesčio duomenys tarp vyrų ir moterų 

1998 m. Lietuvoje buvo priimtas Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas. Šis įstatymas leido 

pasiekti pažangai Lietuvoje įtvirtinant moterų ir vyrų lygias galimybes. Nagrinėjant statistinius 

moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkius, pastebima tendencija, kad kiekvienais metais, atotrūkis 

mažėja, tam įtakos gali turėti globalizacija, moterų kova už jų teises. Didžiausias moterų ir vyrų darbo 

užmokesčio skirtumas matosi finansinės ir draudimo veiklos profesijoje tai sudaro net 36,3 % darbo 

atlyginimo, antroje vietoje informacijos ir ryšių specialybės profesija 30,2 % darbo atlyginimo. 

Mažiausias skirtumas yra švietimo srityje, vos 2,6 %, gali būti dėlto, kad švietimo srityje moterys 

užima didesnę dalį nei vyrai. (1 pav.). 
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16 pav. 2018-2019 metų vyrų ir moterų darbo atotrūkis Lietuvoje procentais 

Šaltinis: sudaryta darbo autorių remiantis Oficialiu statistikos portalo pateiktais duomenimis, 

prieiga per internetą: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=2d383c28-28e6-

4a46-881d-9b1bb631ca6c#/ 

Remiantis pateiktais Oficialaus statistikos portalo duomenimis galima daryti išvadas, kad 

didžiausias darbo užmokesčio atotrūkis tarp vyrų ir moterų 2018 ir 2019 metais buvo finansinėje ir 

draudimo veikloje, 2018 metais atotrūkis siekė 37,3 %, o 2019 metais 36,3 %, galime teigti, kad 2019 

metais atotrūkis sumažėjo. Tačiau, lyginant informacijos ir ryšių darbo vietas, atotrūkis, priešingai 

labiau išaugo 2019 metais, ir siekė net 30,2 %, o 2018 metais siekė 27,8 %. Kalbant apie žmonių 

sveikatos priežiūra ir socialinį darbą taip pat ir verslą atotrūkis buvo labai panašus tiek 2018 metais, 

tiek 2019 metais, skyrėsi tik keliomis dešimtosiomis. Administracine ir aptarnavimo veikla 2018 

metais siekė 12,6 %, o 2019 metais 14,7 %, tad atotrūkis per metus išaugo 2,1 %. Švietimas tarp visų 

profesijų turi mažiausia darbo užmokesčio atotrūkį tarp vyrų ir moterų, 2018 metais jis siekė 2 %, o 

2019 metais 2,6 %.  

Šalies gyventojų darbo pajamos toliau nuosekliai auga. Antrąjį šių metų ketvirtį, palyginti su 

atitinkamu laikotarpiu pernai, vidutinės gyventojų mėnesio draudžiamosios pajamos, nuo kurių 

sumokėtos socialinio draudimo įmokos, padidėjo 9 proc. – iki 1252 eurų teigia Sodra (2019). Tačiau 

atotrūkiai tarp vyrų ir moterų atlyginimų ir toliau yra aiškiai matomi (2 pav.). 
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17 pav. Darbo užmokesčio skirtumai tarp vyrų ir moterų 2019 metais, eurais 

Šaltinis: sudaryta darbo autorių remiantis Oficialiu statistikos portalo pateiktais duomenimis, 

prieiga per internetą: 

https://www.sodra.lt/uploads/documents/files/20190829_Sodra_2019%202%20ketvircio%20darb

o%20pajam%C5%B3%20ap%C5%BEvalga_PR.pdf 

Iš pateiktos diagramos galima pamatyti, tai kad nei vienoje profesijoje moterys neuždirba 

daugiau nei vyrai. Didžiausias skirtumas, net 1057 eurai, yra matomas administracinės ir 

aptarnavimo veikloje. Taip pat, beveik 900 eurų atlyginimas skiriasi gydytojų specialistų profesijoje. 

Šiek tie mažesnis skirtumas yra technologijų ir gamybos inžinierių profesijoje, moterų darbo 

užmokestis čia yra 590 eurų mažesnis nei vyrų. Mažiausias darbo užmokesčio skirtumas tarp vyrų ir 

moterų yra nekvalifikuotame darbe, čia taip pat vyrų atlyginimas yra kiek didesnis nei moterų, jis 

sudaro 22 eurus. 

Apibendrinant galime teigti, kad einant metams vienose profesijose darbo užmokesčio 

atotrūkis tarp vyrų ir moterų mažėja, o tarp kitų didėja. Mažėjimą gali lemti vis didesnis moterų 

kovojimas už savo teises ir pati globalizacija. Didžiausi darbo užmokesčio atotrūkiai buvo pastebėti 

tokiose veiklose kaip finansinėje ir draudimo veikloje, informaciniuose ryšiuose, administracinėje ir 

aptarnavimo veikloje. Mažiausias algų atotrūkis buvo švietime. Nors kiekvienais metais darbo 

užmokestis Lietuvoje auga, tačiau darbo užmokesčio skirtumai tarp vyrų ir moterų mažėja po 

nedidelį procentą kasmet.  
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Išvados 

1. Viena iš pagrindinių priežasčių skirianti moterų ir vyrų darbo užmokestį yra ta, kad 

moterys į šeimos buitį įsitraukia daugiau nei vyrai. To pasakoje, jos negali skirti pilno savo dėmesio 

tik darbui, dirbti viršvalandžius, kadangi jų dėmesys būna taip pat nukreiptas į namų ruošą ir vaikų 

rūpinimąsi. Antroji priežastis, tai didelis pasiskirstymas į moteriškas ir vyriškas profesijas, tam, kad 

moterys turėtų lankstų darbo grafiką ir sugebėtų rūpintis ne tik darbu, bet ir jas supančia buitimi. 

Dažniausiai moterys renkasi švietimo, aptarnavimo profesijas. Trečioji priežastis, kodėl darbo 

užmokesčiai skiriasi tarp vyrų ir moterų yra ta, kuomet moterys ieškosi darbo, jų paieškos laikas 

būna žymiai ilgesnis nei vyrų, kadangi daugelis darbdavių nenori samdyti moterų, jei šios dar nėra 

pilnai sukūrusios šeimą. 

2. Darbo užmokesčio skirtumai tarp vyrų ir moterų yra labai skirtingi. Didžiausias 

užmokesčio skirtumas yra matomas administracinėje ir aptarnavimo veikloje, jis siekia net 1057 

eurus. Nuo šios profesijos užmokesčio skirtumo ne daug atsilieka ir gydytojų specialistų profesija, 

joje vyrai uždirba beveik 900 eurų daugiau nei moterys. Mažiausias darbo užmokesčio skirtumas yra 

matomas tarp nekvalifikuotų darbuotojų, tačiau čia vyrai vis tiek uždirba 22 eurais daugiau nei 

moterys. 
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PAY GAPS IN LITHUANIA BETWEEN MEN AND WOMEN 

Summary 

One of the main reasons for distinguishing between women's and men's wages is that women are more involved 
in the family household than men. In this tale, they cannot devote their full attention only to work, to work overtime, 
since their attention is also focused on housework and caring for children. The second reason is the large distribution 
into feminine and masculine professions, so that women have flexible work schedules and are able to take care not only 
of work, but also of the household around them. Most often, women choose education and service professions. The 
third reason why wages vary between men and women is when women look for work, their search time is much longer 
than that of men, as many employers do not want to hire women if they have not yet fully formed a family. 
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JAUNIMO ĮSILIEJIMO Į DARBO RINKĄ PROBLEMOS. 

Greta Mockevičiūtė, Agnė Kalitytė  

Mokslinis vadovas – Andriejus Sadauskis 

Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas 

________________________________________________________________________________ 

Įvadas 

Sparčiai senėjant Lietuvos visuomenei jaunų žmonių įsiliejimas į darbo rinką tampą vis 

svarbesnė tema. Svarbu paminėti, kad dirbančių jaunų žmonių mažėja pasauliniu mastu, jaunimas 

vis ilgiau renkasi studijuoti ir ne taip greitai įsilieti į darbo rinką. Taip pat, kaip žinoma daugelis jaunų 

žmonių tik baigę studijas iškart nori susirasti gerai apmokamą darbą, o tai dažnai tampa neįmanoma 

neturint pakankamai darbo patirties. 

Straipsnio tikslas – išnagrinėti Lietuvos jaunimo įsiliejimo į darbo rinką problemas. 

Straipsnio uždaviniai: 

1. Nustatyti pagrindines jaunimo įsiliejimo į darbo rinką problemas. 

2. Pateikti pasiūlymus sklandesniam jaunimo įsiliejimui į darbo rinką Lietuvoje. 

 

1. Pagrindinės jaunimo įsiliejimo į darbo rinką problemos 

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas jaunimą apibrėžia kaip du ir (ar) 

daugiau jaunų žmonių, kurių amžius nuo 14 iki 29 metų. Visuomet jaunimo įsiliejimas į darbo rinką 

buvo opi problema. Tačiau nuo 2019 metų tiek šalyje, tiek visame pasaulyje atsiradus pandemijai, 

darbą susirasti tapo dar sunkiau. Įsibėgėjant COVID – 19 susirgimų skaičiui daugelis viešojo 

sektoriaus įmonių privalėjo nutraukti savo veiklą. Tai buvo didžiausia problema, ne tik jauniems 

žmonėms, bet taip pat ir vyresniems. Daugelis žmonių buvo priversti išeiti iš darbo, kiti privalėjo likti 

prastovose, tai didžiąją dalį žmonių paliko nežinomybėje. Pasak Trumpickaitės ir Spiriajevo (2020), 

„jaunimo įsiliejimas į darbo rinką yra vienas pagrindinių socialinės integracijos į visuomenė veiksnių“. 

Tik prasidėjus pandemijai ir sunkėjant ekonomikai šalyje darbo neteko nemažai žmonių, jau 2019 m. 

pirmąjį ketvirtį nedarbas Lietuvoje siekė 6,3 proc. Nepaisant to, Lietuva skyrė subsidijas, paramas 

įmonėms, tam, kad būtų išsaugotos darbo vietos. Parama verslui Lietuvoje skirta 1596 mln. Eurų, iš 

jų jau yra panaudota 640 mln. eurų. Nors valstybė ir teikia subsidijas įmonėms, didžiausias jaunimo 

nedarbo lygis buvo nustatytas Kaune ir Alytuje, o mažiausiai jaunų bedarbių yra Pakruojo ir Varėnos 

rajonuose. (1 pav.) 
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18 pav. Didžiausias ir mažiausias jaunimo nedarbo lygis Lietuvoje 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal Užimtumo tarnybos pateiktus duomenis, prieiga per internetą: 

https://uzt.lt/wp-content/uploads/2021/02/LIETUVOS-DARBO-RINKA-2021-

01.pdf?fbclid=IwAR3wduuOBQaz8HqKBjMJVP6gupDyvm-SMfm6rJpBd0vfTOB5exaSGsL0k5Q 

Apibendrinant, galime teigti, kad Kaunas vienas iš Lietuvos didžiųjų miestų, kuriame jaunimas 

nuo 14-29 metų neturi darbo, tai sudaro 20,9 %. Alytuje situacija labai panaši į Kauno, šiame mieste 

nedarbo lygis užima 18,9 %. Mažiausią dalį nedirbančio jaunimo sudaro Pakruojo (6,3 %) ir Varėnos 

miestai (7,8 %).  

Lyginant Lietuvą su Europos Sąjungos šalimis, galima daryti tokias išvadas, kad mūsų valstybė 

užima aukštą vietą nedarbo lygmeniu, dėl COVID – 19 sukeltų problemų. Europos Sąjungoje nedarbo 

lygis išaugo vos 0,1 procentiniu punktu, o Lietuvoje 2,5 procentiniais punktais. Didesniu nedarbo 

lygio skaičiumi už Lietuvą pirmauja Kipras. Svarbu paminėti, kad valstybė stengėsi mažinti 

pandemijos pasekmes skiriant išmokas žmonėms, kurie liko be darbo, tačiau kaip žinoma, daugelio 

žmonių teigimu iš skiriamų pašalpų sekasi sunkiau išgyventi nei iš gautos algos. Lyginant 2019 – 2021 

metų asmenų iki 29 metų nedarbo lygį Lietuvoje, matomi akivaizdūs skaičių skirtumai, kuriuos lėmė 

pandemija. (2 pav.) 

 

19 pav. 2019 – 2021 metų asmenų iki 29 metų nedarbo lygis Lietuvoje 
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Šaltinis: sudaryta autorių pagal Užimtumo tarnybos pateiktus duomenis, prieiga per internetą 

https://uzt.lt/wp-content/uploads/2021/02/LIETUVOS-DARBO-RINKA-2021-

01.pdf?fbclid=IwAR134-h1axJg2uFTWQ3yUKLfg0rcWh1LDfFcS_C4Sr44iUnWwSyAqMYTx60 

Remiantis pateiktais Užimtumo Tarnybos duomenimis didžiausias nedarbo lygis Lietuvoje 

asmenų iki 29 metų buvo pasiektas 2021 metų pirmąjį ketvirtį, net iki 25,8 %. Tai galėjo lemti 

Lietuvoje sustojusi ekonomika, dėl COVID – 19. 2020 metais situacija buvo truputį geresnė, kadangi 

nedirbančių jaunų asmenų Lietuvoje buvo tik 19,5 %. Tačiau, mažiausias jaunų bedarbių procentas 

buvo 2019 metais, 16,5 %. Galima daryti tokias išvadas, kad Lietuvoje jaunimo įsidarbinimo 

tendencijos kyla. 

Daugelis darbdavių ieškant naujų darbuotojų reikalauja metų, dviejų ar net trijų patirties tam 

tikroje pozicijoje, tačiau šiuo metu kai įmonės stengiasi dirbti su kuo mažiau darbuotojų, tam, kad 

kitos dalies nereikėtų leisti į prastovas, jauniems žmonėms darosi vis sunkiau susirinkti reikalaujamą 

patirties bagažą. Tai dar viena problema, kuri blokuoja jaunų žmonių norą darbintis ir turi galimybę 

gauti darbo vietą tik nekvalifikuotoje pozicijoje. Žukauskienė ir Mickevičiūtė (2016), įžvelgia tai, kad 

„darbo rinkos reikalaujamų profesinių ir socialinių žinių, įgūdžių, gebėjimų (panaudoti turimą patirtį, 

nuolat mokytis ir kt.) stoka trukdo asmeniui laimėti konkurencinėje kovoje ir taip gauti norimą darbo 

vietą“. Pagal Užimtumo Tarnybos duomenis, šalies darbo rinka skirstoma į specialistus ir 

vadovaujantį personalą, kvalifikuotus darbininkus ir paslaugų sektoriaus darbuotojus bei 

nekvalifikuotus darbininkus. Iš nekvalifikuotų darbininkų didžiausią dalį dirbančios profesijos 

jaunimas renkasi kroviko profesiją, pakuotojo bei darbo sandėlyje. Iš kvalifikuotų darbininkų ir 

paslaugų sektoriaus asmenys iki 29 metų renkasi parduotuvių pardavėjo, lengvųjų automobilių, taksi 

ir krovininių mikroautobusų vairuotojo profesiją, sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto 

priemonių vairuotojo darbą. Kalbant apie specialistus ir vadovaujantį personalą dažniausiai 

renkamasi reklamos ir rinkodaros specialisto specialybę, sandėliavimo tarnybos tarnautojo 

specialybę bei administravimo ir vykdomuosius sektorius. Į šias pozicijas jaunimas gauna mažiausią 

tikimybę gauti darbo pasiūlymą, nes čia reikalaujama išsilavinimo ir darbo patirties.  

Taip pat, svarbu paminėti, kad yra dvi jaunimo nedarbą sąlygojančios priežastys, kurios yra 

skirstomos į objektyvias ir subjektyvias. Objektyvios – tai augantis visuomeninio darbo našumas, 

mokslo ir technikos progresas, ūkio šakų modernizavimas, didesnė konkurencija darbo rinkoje. O 

subjektyvios nedarbo priežastys dažniausiai susijusios su intelektiniais, fiziniais žmonių 

sugebėjimais, su jų pastangomis siekiant įgyti kuo daugiau žinių, išsilavinimo, siekti karjeros 

aukštumų. 2005 m. Pocius ir Okunevičiūtė – Neverauskienė teigė, kad „dažniausiai yra išskiriamos 

šios nedarbo priežastys: kvalifikacijos ir darbo patirties stoka, dažni infrastruktūros pokyčiai, 

https://uzt.lt/wp-content/uploads/2021/02/LIETUVOS-DARBO-RINKA-2021-01.pdf?fbclid=IwAR134-h1axJg2uFTWQ3yUKLfg0rcWh1LDfFcS_C4Sr44iUnWwSyAqMYTx60
https://uzt.lt/wp-content/uploads/2021/02/LIETUVOS-DARBO-RINKA-2021-01.pdf?fbclid=IwAR134-h1axJg2uFTWQ3yUKLfg0rcWh1LDfFcS_C4Sr44iUnWwSyAqMYTx60
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didėjantis produkcijos kokybės reikalavimai. Kaip žinome, nedarbas reiškia tai, kad darbo ištekliai 

nebuvo panaudoti efektyviai“. 

Apibendrinant galima teigti, kad Užimtumo Tarnybos pateikti duomenys jaunimo užimtumo 

tema parodo, kad su kiekvienais metais situacija darėsi kiek stabilesnė, tačiau 2021 metų rodikliai 

parodė spartų nedarbo rodiklį jaunimo gretose, jis siekė net 25,8 %. Didžiausia to priežastis yra 

darbdavių noras turėti gerus kvalifikuotus ir turinčius patirties darbuotojus, taip pat tam daro įtaką 

didelė konkurencija darbo rinkoje. Negavę tinkamo sau darbo jauni žmonės renkasi paprastą, 

lengvai gaunamą ir mažai apmokamą darbą, nes tiesiog neturi kitos išeities. Be to reiktų pridėti ir 

COVID-19 pandemijos sukeltas problemas, dėl kurių buvo uždaryta didžioji dalis paslaugų 

sektoriaus, išaugo didelė baimė darbdaviams priimti naujus darbuotojus bei keisti darbo taktiką ir 

dirbti nuotoliniu būdu. 

 

2. Jaunimo užimtumo iniciatyva „Jaunimo garantijos“ ir programa „JUDAM“ 

Nors Lietuvoje jaunų žmonių, lyginant su kitomis Europos šalimis, nedarbo lygis yra gana 

aukštas, tačiau kaip žinoma, kiekviena problema turi tam tikrą sprendimą, kuris padeda mažinti opų 

klausimą. Kaip žinoma, jaunimas yra socialinė grupė, kuri užtikrina tinkamą raidą visuomenėje. 

Kiekviena jaunimo karta auga naujoje, modernesnėje visuomenėje, turi tik sau būdingus bruožus, 

kuriais skiriasi nuo savo tėvų ar senelių, jie nėra linkę lyginti savęs su vyresnių žmonių karta. Jaunimo 

išskirtinumas yra siejamas su tam tikru laikotarpiu, kuomet yra stengiamasi integruotis į visuomenę, 

stengiamasi įsitvirtinti darbo rinkoje ir pradedama kurti materialinė gerovė, todėl labai svarbu leisti 

jauniems žmonėms, kuo sklandžiau įsilieti į darbo rinką, tam, kad jie galėtų užtikrinti tinkamą raidą 

ateities kartoms. 

Norint spręsti jaunimo darbo lygio gerėjimą Europoje, Europos Sąjunga įkūrė iniciatyvą, kurią 

pradėjo vykdyti ir Lietuvoje 2014 metais Užimtumo Tarnyba. Ši iniciatyva siekia, kad visi jaunesni nei 

29 metų amžiaus asmenys gautų kokybiško darbo pasiūlymus, pasiūlymą tęsti studijas ar atlikti 

stažuotę bei praktiką. O visa tai įgyvendinama per keturis mėnesius nuo formaliojo mokymo 

užbaigimo ar tapimo bedarbiu. Nuo iniciatyvos įkūrimo kasmet naujai užsiregistruoja daugiau nei 5 

milijonai jaunuolių. Kaip pateikiama Užimtumo tarnybos elektroniniame puslapyje, šios Jaunimo 

garantijų iniciatyvos tikslas yra suaktyvinti jaunimą per kaip įmanoma trumpesnį laikotarpį: išlaikant 

ryšį su darbo rinka arba užtikrinant tolimesnio išsilavinimo galimybę. Šia programa siekiama kiek 

sumažinti jaunimo nedarbą bei pagerinti nedirbančiųjų padėtį, paskatinant juos studijuoti toliau ir 

susirasti tinkamą darbą baigus studijas. Vykdant Jaunimo garantijų iniciatyvą atsižvelgiama į 

individualius jaunimo poreikius. Taip pat teritorinės Užimtumo tarnybos savo sistemoje turi 
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paslaugų ir priemonių paketus, kurie sudaro jaunimo aktyvumo ir skatinimo priemones. Jaunimo 

garantijų iniciatyva veikia ne tik Lietuvoje, tačiau ir visoje Europos Sąjungoje. Ši iniciatyva suteikė 

daugiau kaip 2,4 milijono paramos Europos Sąjungos asmenims iki 29 metų amžiaus. Per visus 

iniciatyvos gyvavimo metus darbo užimtumo rodikliai padidėjo ir dabar visoje Europos Sąjungoje yra 

2,3 milijono mažiau bedarbių jaunimo tarpe. Lietuvoje taip pat rodikliai rodė gan gerus rodmenis, 

tačiau 2021 metais jaunimo nedarbas vėl kiek išaugo, dėl vykusios pasaulinės pandemijos. Šioje 

programoje dalyvauja komisija, kuri prižiūri nacionalinių programų įgyvendinimą bei skatina 

mokymąsi tarpusavyje pasitelkus Europos užimtumo strategijos tarpusavio mokymosi programą. 

Šiuolaikiniame jaunime vis dažniau yra girdima sąvoka savanorystė. Savanorystė – tai 

pasirinkta veikla, už kurią nėra gaunamas finansinis atlyginimas. Vis daugiau jaunų žmonių renkasi 

savanorystes visuose pasaulio kraštuose, taip pat ir Lietuvoje, kuomet į norimą darbo vietą jaunuolis 

neturi galimybės patekti. Taip į tokią veiklą įsitraukęs asmuo supranta duodamą savanorystės naudą. 

Savanorystė tai išeitis suprasti, kuo norima užsiimti gyvenime, kokios profesijos traukia, o kurios ne. 

Savanorystės projektą, kuris leidžia labiau save pažinti, padeda labiau prisitaikyti nuolatos kintančiai 

visuomenėj, padeda lengviau susirasti darbą ar mokymo įstaigą, paskatina įsitraukti į sau 

patinkančias veiklas nuo 2019 metų Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos pradėtas įgyvendinti projektas „JUDAM”. Šio projekto pagrindinis tikslas mažinti 

nedirbančio, nesimokančio, nesiekiančio platesnių žinių iki 29 metų jaunimo skaičių. Svarbu 

paminėti, kad šis projektas ypatinga dėmesį skiria jaunuoliams iš sunkumus patiriančių šeimų, 

turintiems problemų su teisėsauga, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, vaikams gyvenantiems globos 

namuose ar iš jų išėjusiems. Ši pagalba yra ypatingai svarbi paminėtoms jaunimo grupėms, kadangi 

daugeliui neturint pakankamai resursų ar turint praeities problemų su teisėsauga yra labai sunku 

žengti teisingus žingsnius, neieškoti lengvesnių kelių, norint įsilieti į Lietuvos darbo rinką. Šis 

projektas padeda susipažinti su švietimo sistemos galimybėmis ir samdomu darbu, teikia psichologo 

pagalbą, kuri padeda labiau suprasti savo asmenybės bruožus, pateikia darbinių ir profesinių 

interesų indentifikavimą. Taip pat, ši organizacija teikia ir teisininkų paslaugas, kurios supažindina 

su darbo teisiniais santykiais tokiais kaip: darbo sutartys, darbdavio ir darbuotojo teisėmis ir 

pareigomis ir kylančiomis atsakomybėmis iš darbo kodekso.  
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20 pav. Jaunimo dalyvavimas iki 29 metų JUDAM programoje 

Šaltinis: Jaunimogarantijos.lt (2021) STATISTIKA prieiga per internetą 

https://www.jaunimogarantijos.lt/lt/projekte-judam/statistika/363 

Iš lentelėje pateiktų duomenų galima daryti tokias išvadas, kad daugiausia pasirinkusiųjų šią 

„JUDAM“ programą yra iš Kauno miesto, beveik 50 procentų mažiau yra pasirinkę Vilniaus, bei 

Tauragės mieste. Kiek mažiau aktyvaus jaunimo yra užsiregistravę Šiaulių, Telšių bei Alytaus mieste, 

o mažiausią dalį jaunimo įsitraukimo į programą sudaro Klaipėdos, Panevėžio ir Marijampolės 

miesto jaunimas. 

Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvoje vis daugėja programų susijusių su jaunimo iki 29 

metų sėkmingu integravimu į darbo rinką. Jaunimo garantijų iniciatyva per keturis mėnesius turi 

suteikti galimybę pasiūlyti asmeniui kuo tinkamesnį darbo pasiūlymą, o programoje „JUDAM“ yra 

pateikiama savanorystės veiklų, kurios įtrauktų jaunimą į savanoriškas veiklas ir taip atpažintų ko 

nori pats asmuo bei prasmingai leistų laiką ieškantis tinkamo darbo pasiūlymo.  

 

Išvados 

1. Remiantis Užimtumo tarnybos duomenimis yra matoma, jog bėgant metams jaunimo 

užimtumo situacija darėsi vis stabilesnė, tačiau 2020 metais prasidėjusi pasaulinė pandemija 

smarkiai pakeitė skaičius, 2021 metais jaunimo nedarbo lygis Lietuvoje pasiekė net 25,8 %. 

Didžiausia to priežastimi tapo ir pasikeitę darbdavių tikslai, jie norėdami kaip įmanoma sumažinti 

nuostolius patiriamus visuotinio karantino metu, stengiasi samdyti tik kelių metų patirtį turinčius 

specialistus ir taip užkerta kelią jaunimui, kuris nori įsitraukti į darbo rinką. Be to, sparčiai tobulėjanti 

technika taip pat mažina nekvalifikuoto darbo vietas, todėl jaunuoliams tenka ilgiau ieškotis darbo. 

2. Asmenims iki 29 metų amžiaus yra kuriamos programos, kuriose užsiregistravęs jaunimas 

gali turėti galimybę įsilieti į darbo rinką arba tapti savanoriu ir taip gauti reikiamos patirties bei 

atpažinti ko iš tikrųjų jaunuolis nori gyvenime. Viena iš programų yra Užimtumo tarnybos 
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organizuojama Jaunimo garantijos. Joje jauni asmenys gali gauti kokybiško darbo pasiūlymus, 

pasiūlymą tęsti studijas ar atlikti stažuotę bei praktiką su tikslu suaktyvinti jaunimą per kaip 

įmanoma trumpesnį laikotarpį. Kita programa yra „JUDAM“, ji sukurta savanorystės pagrindu. Čia 

jaunimas iš sunkumus patiriančių šeimų, turintiems problemų su teisėsauga, grįžusiems iš įkalinimo 

įstaigų, vaikams gyvenantiems globos namuose ar iš jų išėjusiems turi galimybę įsilieti į darbo rinką 

ir taip grįžti ir gyventi normalų gyvenimą visuomenėje.  
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THE YOUTH‘S PROBLEMS ENTERING THE LABOR MARKET 

Summary 

These days problems of young people entering the labor market become more and more relevant as Lithuania's 
society is aging rapidly. Sometimes they are facing problems because they are too eager to find a highly paid job or 
because they decide to study longer and enter the market later on. 

Right now one of the biggest problems for young people to find a job is a global pandemic as a lot of companies 
have reduced their vacant spots number or had to end their businesses. Because of the pandemic young people's 
unemployment rate in Lithuania has risen up to 25,8 % in 2021. Another problem the youth is facing is that employers 
are in demand of people with a couple of years of experience at least and that makes it almost impossible for young 
people to enter the market. Also, due to evolving technology many job places are being filled by robots and machines. 

But there are solutions to these problems. The number of programs in Lithuania that aim to integrate young 
people up to 29 years old of age into the labor market is increasing. For example, the Youth Guarantee initiative seeks 
to propose a person the best suitable job offer for him in just four months. The person also can be offered to continue 
their studies or be suggested for an internship. Another program is called „JUDAM“ and it is based on volunteering. In 
this program young people coming from families with difficulties, prison, having problems with law enforcement, or 
kids coming from foster homes can get an opportunity to enter the labor market and get a new normal life in a society. 
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PANDEMIJOS POVEIKIO STUDENTŲ MOKYMOSI KOKYBEI VERTINIMAS. 

Evelina Mockutė, Guoda Bžeskytė 

Mokslinė vadovė – lektorė Gitana Mečėjienė 

Vilniaus Kolegija 

________________________________________________________________________________ 

Įvadas 

2019 metų pabaigoje, Kinijoje pradėjus plisti nežinomam virusui niekas negalėjo pamanyti, 

kad tai išsivystys į visuotinę pandemiją, kuri paveikė viso pasaulio visuomenės sritis, tuo tarpu ir 

mokymosi sritis. Sparčiai plintant virusui, siekiant jį suvaldyti, daugelis kolegijų ir universitetų 

privalėjo sustabdyti fizinio kontakto mokymą ir perkelti į nuotolinių studijų metodą. Pasikeitus 

mokymosi metodui, kartu pasikeitė ir studentų mokymosi įpročiai ir įgūdžiai, todėl tai padarė didelį 

poveikį studentų mokymosi kokybei. 

Straipsnio tikslas: atlikus tyrimo apklausos analizę išanalizuoti ir įvertinti pandemijos poveikio 

studentų mokymosi kokybę. 

Straipsnio uždaviniai: 

1. Analizuoti pandemijos poveikį studijų procesui; 

2. Atlikti tyrimo apklausos analizę, pateikti išvadas. 

 

1. Pandemijos poveikis studijų procesui 

„COVID – 19 pandemija sukėlė didžiausią protrūkį istorijoje švietimo sistemoje, palietusį 

beveik 1,6 milijardo besimokančių daugiau nei 190 šalyse ir visuose žemynuose” (United Nations, 

2020, p.2) Dėl spartaus COVID – 19 viruso plitimo, 2020 metų kovo 16 dieną visoje Lietuvos 

Respublikos teritorijoje buvo paskelbtas karantinas, kurio metu buvo stabdomas ugdymo ir vaikų 

priežiūros procesas bei švietimo veikla visose švietimo įstaigose, dienos ir užimtumo centruose, 

organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu. Nuolatines – dienines studijas pakeitė nuotolinis 

studijų metodas, kuris tiek studentus, tiek dėstytojus perkėlė į studijavimą „namuose“ (Lietuvos 

Respublikos Teisės Aktas, 2020). 

Nuolatinės studijos, tai kontaktinis bendravimas auditorijose, kai studentai susitinka su 

bendrakursiais ir su dėstytojais. Dieninis studijų tvarkaraštis, tai toks studijų metodas, kai 

akademiniai užsiėmimai dažniausiai vyksta darbo dienomis laiko atkarpoje nuo 8.00 val. iki 20.00 

val., dar kitaip vadinama „dieninėmis“ studijomis. Tokia studijų forma studijuojantys studentai 

atvyksta į auditorijas ir dalyvauja kontaktinėse paskaitose. Paskaitų metu epicentre yra dėstytojas, 



377 

komandinis darbas. Taip pat paskaitų metu dėstytojas perteikdamas medžiagą, įtraukia auditorijose 

dalyvaujančius studentus ir tokiu būdu studentai mokosi ne tik individualiai, bet ir vieni iš kitų. 

„Nuotolinis mokymas – santykinai naujas mokymas, pastaruoju metu išpopuliarėjęs dėl 

informacinių technologijų tobulėjimo“ (Bakonis, 2020, p.1). Šiuo mokymo būdu yra galimybė 

mokytis iš bet kurios pasaulio vietos ir viena iš pagrindinių nuotolinio mokymosi tikslų yra sukurti ir 

įdiegti teisingo ir sąžiningo mokymosi aplinką naudojantis inovatyviomis technologijomis. 

Nuotolinio mokymosi metodika aprėpia išmaniąsias technologijas, todėl studentai turi galimybę 

mokytis sau patogioje vietoje: namuose, gamtoje, kavinėje ar netgi darbo vietoje pertraukos metu. 

Nuotoliniam mokymuisi tereikia tik išmaniojo įrenginio bei interneto ryšio, kurių pagalba studentai 

dalyvauja vedamose paskaitose, kuriose kontaktuoja su dėstytojais bei bendrakursiais. Reikia 

akcentuoti tai, kad nuotoliniu mokymosi būdu dėstytojai pateikia visą studijų informaciją tam tikrose 

mokymosi platformose, o studentai didžiąją dalį laiko turi mokytis savarankiškai. 

Kaip teigia E. Bakonis „iki 2020 metų mokymas nuotoliniu būdu buvo skirtas labai nedidelei 

daliai Lietuvos mokinių ir jį vykdė santykinai nedaug mokytojų. 2020 metų pradžioje situacija 

pasikeitė ir mokymas nuotoliniu būdu tapo norma, kasdiene praktika kiekvienam Lietuvos mokiniui“ 

(Švietimo mokslo ir sporto ministerija, 2020, p. 1). Dėl pandemijos pasikeitęs tradicinis studijavimo 

metodas išryškino nuotolinio mokymosi privalumus ir trūkumus (žr. 1 – ą lentelę). 

1 lentelė. Nuotolinio mokymosi privalumai ir trūkumai 

PRIVALUMAI TRŪKUMAI 

Galimybė mokytis sau patogioje vietoje Informacinių technologijų prieinamumas 

Lengvesnis darbo ir mokymosi suderinamumas Problemos dėl prasto interneto ryšio 

Atsiradęs papildomas laikas, kurį ankščiau 

studentai praleisdavo vykdami į studijas ir iš jų 

Pašalinis triukšmas kylantis mokymosi 

aplinkoje, kuris sukelia išsiblaškymą 

Laisvesnis mokymosi grafikas Socialinių įgūdžių bei bendravimo stoka 

Paskaitų įrašai, kuriuos galima peržiūrėti 

nedalyvavus paskaitoje, bei kartojantis prieš 

atsiskaitymus 

Padidėjęs nesąžiningumas atsiskaitymų bei 

praktinių užduočių metu, kibernetinio 

saugumo grėsmė 

Sudaryta darbo autorių. Šaltinis: https://www.easy-lms.com/knowledge-center/lms-

knowledge-center/online-learning-vs-traditional-learning/item12530 

Analizuojant 1 – ą lentelę galima teigti, kad nuotolinis mokymas sukėlė nemažai sunkumų 

visam mokymosi sektoriui, įskaitant ir aukštąsias mokyklas. Kauno Technologijų Universiteto dekanė 

Daina Gudonienė teigia, kad esminė nuotolinių studijų problema, iškilusi pandemijos laikotarpiu yra 

strigimai dėl per didelio apkrovimo mokymo platformose, prasto interneto ryšio, akademinio 
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sąžiningumo problemos, bei kibernetinio saugumo grėsmė įskaitant ir asmens duomenų apsaugą 

(KTU informatikos fakultetas, 2020). Tačiau nuotolinis mokymasis turi taip pat ir privalumų tokių 

kaip mokymasis iš sau patogios vietos, taip pat didžioji dalis studentų yra dirbantys ir turi suderinti 

studijas su darbu. Įsivyravęs nuotolinis mokymas suteikė galimybę laisviau derinti šiuos du dalykus. 

 

2. Tyrimo apie pandemijos poveikį studijų kokybei analizė 

Tam, kad sužinoti kokį poveikį studijų kokybei padarė COVID – 19 pandemija, buvo atliktas 

kiekybinis tyrimas. Kiekybinio tyrimo metodu buvo pasirinkta internetinė apklausa į kurią atsakė 157 

respondentai. Šio tyrimo metu respondentai buvo apklausti anonimiškai. Tyrimo metu, apklausoje 

dalyvavo 157 respondentai, iš kurių 115 atsakiusiųjų moterų ir 42 vyrai.  

Didžioji dalis respondentų studijuoja kolegijoje, kas sudaro 58 procentus, universitete 

studijuojančių buvo 31.2 procentų, o likusieji 10.8 procentai studijuoja profesinio mokymo įstaigose. 

Iš visų atsakiusiųjų didžiausią dalį sudarė studentai, kurie studijuoja 1 – 3 kursuose ir tai sudaro 68.7 

procentų, 17.2 procentų studijuoja 4 – ame kurse, o likusioji dalis studijuoja magistratūros ir 

doktorantūros kursuose (žr. 1 – ą paveikslą). 

 

1 pav. Respondentų mokymosi įstaigos ir mokymosi kursai 

Apklausos metu, siekiant išsiaiškinti kuris mokymosi metodas studentams yra naudingesnis, 

išryškėjo tendencija, kad nuolatinės – dieninės studijos yra studentams naudingesnis (58.6 proc.). 

Tik 24.8 procentams studentų, nuotolinis studijavimas yra naudingesnis, o likusiems (16.6 proc.) 

nėra skirtumo. Taip pat apklausos metu buvo svarbu išsiaiškinti ar pasikeitęs studijų metodas sukėlė 

studentams stresą ar motyvacijos stoką. 27.4 procentų atsakiusiųjų patyrė stresą ar motyvacijos 

stoką tik studijų pradžioje, o net 40.1 procentų atsakė, kad patyrė stresą ir motyvacijos stoką visų 

studijų metu. Likusiesiems 31.8 procentų atsakiusiųjų nesudarė jokios įtakos pasikeitęs mokymosi 

procesas (žr. 2 – ą paveikslą). 

10,80%

31,20%
58%

Profesinio mokymosi įstaigos

Kolegijos

Universitetai

21%

24,80%

22,90%

17,20%

10,80% 2,50%

1 - ame 2 - ame 3 - ame

4 - ame Magistras Doktorantūra
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2 pav. Respondentų atsakymai, kuris studijų metodas naudingesnis, bei ar teko studentams patirti 

stresą ir motyvacijos stoką studijų metu 

Tyrimo metu buvo analizuojama ar studentams mokymosi procesas tapo sudėtingesnis ir kaip 

pasikeitė studijų rezultatai pasikeistus studijų metodui. Atsakymai pasiskirstė labai tolygiai: iš visų 

atsakiusiųjų respondentų šiek tiek daugiau nei pusė (51 proc.) teigia, kad mokymosi procesas netapo 

sudėtingesnis, o 49 procentams visgi tapo sudėtingiau mokytis. Iš visų apklaustųjų 39.5 procentams 

atsakiusiųjų studijų rezultatai nepasikeitė, 32.5 procentų respondentai nurodė, kad jų studijų 

rezultatai pagerėjo, o likusiems 28 procentams – pablogėjo (žr. 3 – ą paveikslą). 

 

3 pav. Respondentų atsakymai ar studijų procesas tapo sudėtingesnis bei ar pasikeitė respondentų 

studijų rezultatai 

Siekiant išsiaiškinti kaip pasikeitė studentų socialinis ryšys su dėstytojais bei kursiokais 

prasidėjus nuotoliniam mokymuisi, 46.5 procentų studentai teigia, kad socialinis ryšys pablogėjo. 

Nemaža dalis (37.6 proc.) teigė, kad ryšys nepasikeitė, o likusieji 15.9 procentų atsakiusiųjų teigė, 

kad socialinis ryšys netgi pagerėjo (žr. 4 – ą paveikslą). 

24,80%

58,60%

16,60%

Nuotolinių studijų metodas

Nuolatinių - dieninių studijų metodas

Nėra skirtumo

31,80%

27,40%

40,10%

Ne, nepatyriau

Studijų pradžioje patyriau

Taip, patyriau visų studijų metu

49%
51%

Taip Ne

39,50%

27,40%

32,50%

Nepasikeitė Pablogėjo Pagerėjo
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4 pav. Respondentų socialinio ryšio pakitimai prasidėjus nuotoliniam mokymuisi 

Apklausos metu respondentai turėjo atsakyti ar prasidėjus nuotoliniam mokymuisi tapo 

lengviau suderinti darbą su studijomis. Iš visų respondentų net 66.2 procentų yra dirbantys asmenys 

ir atsakymai parodė, kad beveik pusei respondentų tapo lengviau suderinti studijas su darbu 

prasidėjus nuotoliniam mokymuisi (49.7 proc.). Labai mažai daliai tapo sudėtingiau suderinti mokslų 

ir darbo grafikus, kas sudaro 11.5 procentus, o likusiems 14.6 procentams dirbantiems studentams 

– nepasikeitė (žr. 5 – ą paveikslą). 

 

5 pav. Dirbančių studentų studijų ir darbo procesų suderinamumas studijuojant nuotoliniu būdu 

 

Išvados 

1. 2019 metais, prasidėjus COVID – 19 pandemijai, švietimo skyrius patyrė didžiausią 

protrūkį istorijoje. Tam, kad suvaldyti pandemijos protrūkį, Lietuvos Vyriausybė 2020 metais, kovo 

16 dieną nusprendė nuolatines – dienines studijas perkelti į distancinį studijavimo metodą, kada 

studentai studijuoja tik nuotoliniu būdu, naudojantis informacinėmis technologijomis. 

2. Prasidėjus studijų pokyčiams išryškėjo esminiai šių studijų metodų skirtumai, kurie ir 

įtakojo pasikeitusią studijų kokybę: nuolatiniai – dieniniai studentai kiekvieną dieną turėjo galimybę 

susitikti su dėstytojais, turėti socialinį ryšį su bendrakursiais, naudotis mokymo įstaigos privalumais, 

37,60%

15,90%

46,50%

Nepasikeitė Pagerėjo Pablogėjo

66,20%

33,80%

Taip Ne

14,60%

49,70%

11,50%

24,20%

Nepasikeitė

Lengviau suderinti studijas ir darbą

Sudėtingiau suderinti studijas ir darbą

Nedirbantiems nereikėjo atsakyti
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o pasikeitęs studijų metodas iš esmės pakeitė studentų įpročius – nebeliko kontaktinio ryšio, 

mokymasis vyksta pasitelkus tik informacines technologijas. Tačiau nėra viskas taip blogai kaip 

atrodo – nuotolinis mokymasis turi ir privalumų: galimybė mokytis sau patogioje vietoje ar lengviau 

suderinti darbo grafiką su mokymosi grafiku. 

3. Mokslinio straipsnio metu atliktoje apklausos analizėje išryškėjo studentų nuomonės 

apie pasikeitusį studijų metodą. Vienas svarbiausių išryškėjusių aspektų yra tai, kad beveik 60 

procentams apklaustiesiems visgi nuolatinės – dieninės studijos yra naudingesnės ir prasidėjus 

nuotoliniam mokymuisi beveik 70 procentų studentų pasireiškė stresas ar motyvacijos stoka, taip 

pat daugiau nei pusei respondentų studijos tapo sudėtingesnės. Taip pat reiktų paminėti, kad beveik 

50 procentų studentų pablogėjo socialinis ryšys su dėstytojais ar bendrakursiais. Vienas iš teigiamų 

momentų nuotolinių studijų metode – lengvesnis darbo ir studijų grafikų suderinamumas: beveik 

50 procentų studentų teigė, kad prasidėjus nuotoliniam mokymuisi tapo lengviau suderinti šiuos du 

dalykus. 
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PANDEMIC IMPACT ASSESSMENT OF STUDENTS 'QUALITY OF LEARNING 

Summary 

By the end of 2019, when the unknown virus began to spread in China, no one have imagined that it would 
develop into a global pandemic, which affected all the world, including areas of learning. With the rapid spread of the 
virus, many colleges and universities had to stop teaching by physical contact and changed it to a distance learning 
method in order to control it. Together with the learning method changes, learning habits and skills also changed. It 
made a significant effect on the quality of students' learning. 
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SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS SVARBA ORGANIZACIJOMS. 

Agata Nakrevič 

Mokslinė vadovė – lektorė Žana Prokopovičienė 

Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas 

________________________________________________________________________________ 

Įvadas 

Temos aktualumas. XXI – ame a. socialinė atsakomybė įgauna vis didesnę reikšmę 

organizacijos veiklai ir jos sėkmingumui. Šiuolaikinėje rinkoje socialinės atsakomybės diegimas ir 

taikymas tampa svarbus kiekvienai novatoriškai, besivystančiai organizacijai. Norint tobulėti, augti, 

užtikrinti visuomenės pasitenkinimą, tūrėti pranašumą prieš kitas įmones, tvirtai įsitvirtinti rinkoje, 

būtina vykdyti ir skatinti socialiai atsakingą verslą. 

Darbo tikslas ‒ išanalizuoti socialinės atsakomybės svarbą organizacijai. 

Darbo uždaviniai: 

1. apibūdinti įmonių socialinės atsakomybės sampratą; 

2. išnagrinėti verslo socialinės atsakomybės sudedamąsias dalis; 

3. atskleisti socialinės atsakomybės naudą šiuolaikinėms organizacijoms. 

Darbo metodai ‒ mokslinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė. 

 

1. Įmonių socialinės atsakomybės samprata 

Mokslinėje literatūroje galima rasti įvairių verslo socialinės atsakomybės (toliau – SA) 

apibrėžimų. 1979 m. A. B. Carroll įmonės socialinę atsakomybę apibūdino kaip „ekonominiai, 

teisiniai, etiniai ir diskreciniai (filantropiniai) lūkesčiai, kuriuos visuomenė turi iš organizacijų gauti 

tam tikru laiku“. „Įmonių socialinė atsakomybė – įsipareigojimas pagerinti visuomenės gerovę per 

savarankišką verslo praktiką ir naudojamus įmonės išteklius“ (Philip Kotler, Nancy Lee, 2005). Pasak 

Staniulienė (2010), organizacijų socialinė atsakomybė „tai speciali koncepcija, aiškinanti įmonės 

naudą į veiklą įtraukus pirkėjų, darbuotojų, tiekėjų, savininkų ir visuomenės interesus. Socialinė 

atsakomybė reiškia verslo santykį su visuomene, siekia nuoseklaus ir pastovaus vystymosi“ (p. 183). 

„Organizacijos socialinė atsakomybė verčia verslo atstovus būti atsakingus už savo veiksmus. 

Visuomenė iš verslo tikisi socialinės atsakomybės, ir daug organizacijų, atsižvelgdamos į tai, savo, 

veikloje numato ir socialinius tikslus“ (Pruskus, 2002, p. 209).  

Europos Sąjungos žodyne EUROVOC (2008) įmonių socialinė atsakomybė apibrėžiama, kaip 

„savanoriškos komercinių įmonių pastangos įtraukti socialines ir aplinkos problemas į jų bendras 



384 

veiklas ir ryšius su suinteresuotomis šalimis.“, kas leidžia teigti, kad svarbiausiu veiksniu įmonės 

socialinėje atsakomybėje yra savarankiškumo elementas. 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija įmonės socialinę atsakomybę 

apibrėžia kaip „įmonės atsakomybė už jos poveikį aplinkai ir visuomenei. Įmonės kartu su 

visuomeniniais ir valstybinio sektoriaus partneriais ieško novatoriškų sisteminių socialinių, 

aplinkosaugos ir platesnių ekonominės gerovės problemų sprendimų“ (www.socmin.lrv.lt). 

Kiekviena SA organizacija turėtų būti atsakinga už savo poveikį, veiksmą daromą aplinkai, 

bendruomenei, visuomenei. Jeigu organizacija daro neigiamą poveikį kai kurioms jos 

suinteresuotiesiems asmenims, organizacija privalo atlyginti padarytą žalą, kitaip įmonė gali prarasti 

dalį savo pelno. Verslo socialinė atsakomybė yra suprantama dar kaip moralinė organizacijos 

atsakomybė. Ji dažniausiai yra vadovų atsakomybės rezultatas, priklauso nuo vadovo sprendimų 

priėmimo pasekmių (Pruskus, 2002, p. 209). „Vis dėlto socialinė atsakomybė nereiškia, kad 

organizacija privalo atsisakyti savo pirminių ekonominių tikslų. Taip pat nereiškia, kad socialiai 

atsakingos firmos negali būti pelningesnės už tas, kurios yra mažiau atsakingos. Socialinė 

atsakomybė reikalauja iš organizacijų suderinti gaunamą naudą ir tos naudos pasiekimo būdus“ 

(Pruskus, 2002, p. 209). 

Išanalizavus užsienio ir Lietuvos autorių mintis, galima teigti, kad įmonės socialinė atsakomybė 

– tai savanoriškas socialinių ir aplinkosaugos klausimų įtraukimas į įmonės vykdomą veiklą. Socialiai 

atsakinga įmonė palaiko gerus santykius su visuomene, prisiima atsakomybę už savo veiksmus, 

poveikį aplinkai, bendruomenei, viešai akcentuoja ir stengiasi įgyvendinti organizacijos socialiai 

atsakingus tikslus bei uždavinius.  

 

2. Socialinės atsakomybės sudedamosios dalis 

Analizuojant įmonių socialinės atsakomybės (toliau – ĮSA) sampratą, galima pastebėti, jog 

viena žinomiausių yra A. B. Carroll sukurtas ĮSA modelis. A. B. Carroll (1991 m.) išskiria keturias 

glaudžiai tarpusavyje susijusias socialinės atsakomybės rūšis, kurios sukuria ĮSA (žr. 1 pav.):  

• ekonominę; 

• juridinę; 

• etinę; 

• filantropinę. 

A. B. Carroll šias keturias ĮSA komponentus vaizduoja piramidės pavidalu. Pirmieji du 

piramidės sluoksniai, autoriaus nuomonė, neatsiejamos, privalomos visoms įmonėms, o etinius ir 

filantropinius įsipareigojimus įmonę įgyvendina savanoriškai. 
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1 pav. Įmonės socialinės atsakomybės modelis 

Šaltinis: sudaryta pagal A. B. Carroll teoriją. 

Ekonominėje atsakomybėje svarbu būti konkurencingam, išlaikyti aukštą efektyvumo lygį ir 

siekti pastovaus organizacijos pelningumo. Pagrindinis ekonominės atsakomybės uždavinys – kurti 

geras darbo sąlygas darbuotojams ir užtikrinti aukštą prekių ar paslaugų kokybę vartotojams. Teisinė 

atsakomybė įsipareigoja vykdyti įmonės ekonominės misijas, veiklą pagal reglamentuojamus 

įstatymus ir kitus teisės aktus. Etinė socialinė atsakomybė reikalauja vykdyti morališkai, etiškai 

pagrįsta veiklą. Verslas privalo mokėti prisitaikyti ir pripažinti naujas ar besivystančias etines 

moralines visuomenės normas. Filantropinė socialinė atsakomybė kviečia organizacijos vadovus, 

darbuotojus skatinti, didinti žmonių gerovę savanoriškai dalyvaujant labdaringoje ir filantropinėje 

veikloje (A. B. Carroll, 1991). 

Išanalizavus įmonės socialinės atsakomybės sudedamąsias dalis, galima išskirti keturias 

glaudžiai susijusias ĮSA rūšys, kurias turi įgyvendinti kiekviena socialiai atsakinga įmonė: ekonominę, 

juridinę (teisinę), etinę ir filantropinę socialinę atsakomybę. ĮSA piramidė puikiai atspindi socialiai 

atsakingos veiklos esmę ir organizacijų paskirtį. 

 

3. Socialinės atsakomybės nauda šiuolaikinėms organizacijoms 

Propaguojant socialinę atsakomybę, verslo etikoje, vartojamas toks apibrėžimas kaip win – 

win situacija. Tai reiškia, kad socialiai atsakingas verslas apsiperka, stiprina įmonės įvaizdį, 
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reputaciją, padidina jos pelningumą ir padeda geriau įsitvirtinti rinkoje. Svarbu pabrėžti tai, kad 

įmonės socialiai atsakinga vykdoma veikla teikia naudą ne tik verslui, bet ir tenkina visuomenes 

poreikius (Staniulienė, 2010, p. 189). 

Staniulienė (2010) pateikia šiuos argumentus „už“ įmonių socialinę atsakomybę: 

• Sukuriamos verslui palankios sąlygos. SA įmonėms gerinant bendruomenės, 

visuomenės gyvenimą, susidaro palankios sąlygos verslui vystytis. 

• Visuomenės poreikių ir lūkesčių pasitenkinimas. Organizacija privalo prisidėti prie 

socialinių problemų sprendimų. Verslo pagalba, daugelis socialinių problemų gali būti išspręsta. 

• Išteklių turėjimas ir jų skyrimas sprendžiant socialines problemas. Verslas privalo 

disponuoti savo turinčiais ištekliais, kad tenkinti socialinius poreikius. 

• Moralinis įsipareigojimas vykdyti socialiai atsakingą verslą. Organizacija privalo savo 

veiklą ir elgesį grįsti etikos, moralės normomis. Organizacija turi veikti socialiai atsakingai, stiprinant 

ir palaikant visuomenės moralumo pagrindus. 

• Žmogiškųjų išteklių ir intelektinio kapitalo stiprinimas. ĮSA kuria geras sąlygas veiklos 

plėtrai: kelia darbuotojų kvalifikaciją, motyvaciją ir t. t. 

• Reputacijos ir saugumo užtikrinimas. Reputacijos praradimas daro tiesioginį poveikį 

įmonės įvaizdžiui. 

W. N. Chung ir G. Tan (2010), ĮSA naudą suskirsto į materialinę ir nematerialinę. Autorių 

teigimu, ĮSA organizacijoms pirmiausia užtikrina materialinę – apčiuopiamą naudą (geresnių 

specialistų pritraukimas, mažesnis apyvartos rodiklis, veiklos sąnaudos), o po to pasiekiama 

nemateriali nauda (reputacija, įsipareigojimai, mokymasis). 

Apibendrinant, galima teigti, kad socialinė atsakomybė didina įmonių vertę įvairiais aspektais: 

padeda sumažinti išlaidas, pritraukti daugiau investicijų, stiprina organizacijos įtaką ir įvaizdį. 

Nuoseklus ĮSA skatinimas padeda pelnyti visuotinį pasitenkinimą, tvirtai įsitvirtinti konkurencingoje 

rinkoje ir realizuoti organizacijos užsibrėžtus tikslus, padidinti jos pelningumą. 

 

Išvados 

1. Įmonės socialinė atsakomybė – tai savanoriškas socialinių ir aplinkosaugos klausimų 

įtraukimas į organizacijos veiklą. Kiekviena SA įmonė įsipareigoja vykdyti savo veiklą atsakingai, 

visuomenės narių naudai ir prisiimti atsakomybę už poveikį daroma aplinkai, bendruomenei. 

2. Pagal A. B. Carroll sukurtą piramidę, kuri galima išskirti keturias pagrindinės ĮSA rūšys: 

ekonominę, teisinę, etinę ir filantropinę. Šio modelio pagalba yra atskleidžiama socialiai atsakingos 

įmonės veikimo principas, paskirtis ir esmė. 
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3. Įmonių socialinė atsakomybė didina organizacijos vertę įvairiais aspektais: padeda 

mažinti organizacijos išlaidas, taupiau naudoti turimus išteklius, kurti inovacinius produktus ir 

procesus. SA diegimas ir taikymas versle yra svarbus ir aktualus kiekvienai besivystančiai 

organizacijai. Nuoseklus SA skatinimas padeda organizacijoms tvirtai įsitvirtinti konkurencingoje 

rinkoje, užtikrina pranašumą prieš kitas įmonės ir leidžia pasiekti didesnę naudą organizacijoms – 

pelną. 
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Summary 

In XXI century, corporate social responsibility is increasingly important for the organization’s performance and 
its success. In the modern market, the introduction and application of social responsibility becomes important for every 
developing company. It has been shown that socially responsible business increases the value of enterprises in various 
respects: it helps to reduce costs, attract more investment, and strengthens the influence and image of the organization. 
The consistent promotion of CSR helps to achieve global satisfaction, to establish itself firmly in a competitive market 
and to realize the corporation objectives and to increase its profitability. In addition, each company in SA undertakes to 
carry out its activities responsibly, for the benefit of members of the public and to take responsibility for the 
environmental and community impacts. 
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Įvadas  

Darbo rinkoje matoma tendencija, kad darbuotojai darbą renkasi ne tik pagal atlyginimą, bet 

ir kitus darbdavio siūlomus privalumus, tačiau ypač Lietuvoje, yra matomas trūkumas tyrimų, kurie 

analizuotų kokios darbuotojų skatinimo priemonės yra priimtinos darbuotojams, tai pat kokią įtaką 

jos turi produktyvumui. Darbo rinkoje žmogus vis dar išlieka pagrindiniu įmonės ar organizacijos 

elementu ir kintamuoju, į kurį neatsižvelgus stipriai nukenčia ir įmonės rezultatai bei asmenų 

požiūris į įmonę. Įmonė norėdama pasiekti aukščiausių rezultatų turi pasirinkti skatinimo priemones 

atsižvelgiant ne tik į šių priemonių kainą, bet ir į pačių darbuotojų poreikius, kurie yra susiję su 

saviraiška ir savirealizacija , nes saviraiška ir savirealizacija yra tokia pat svarbi darbuotojo darbo 

kokybei įmonėje, ypač jei fiziniai poreikiai jau yra patenkinti. Darbuotojų skatinimas turi įtakos ne 

tik pačių darbuotojų rezultatams, tačiau ir jų lojalumui įmonei, lojalumas yra viena iš darbdavių 

siekiamybių, kurią darbuotojo atžvilgiu gali pasiekti vadovas, lojalumui įtaką daro daug veiksnių, 

tačiau svarbu nepamiršti, kad darbuotojas netaps lojalus vien dėl to, kad jis dirba tam tikroje 

įmonėje, todėl skatinimo priemonių galutinis tikslas yra pasiekti aukštą darbuotojo lojalumą ir 

pasitenkinimą dirbant įmonėje. Šiame tyrime tai pat susiduriama su problema, kad įmonės 

įgyvendindamos darbuotojų skatinimo iniciatyvas nerenka duomenų, iš kurių būtų galima spręsti 

apie pasirinktos skatinimo priemonės efektyvumą, todėl tenka remtis tik teoriniais duomenimis ir 

prielaidomis.  

Dėl aukščiau minėtų priežasčių tyrimo objektu pasirinktos veiksmingos darbuotojų skatinimo 

priemonės, o tyrimo tikslas – teorinio modeliavimo pagrindu ištirti veiksmingas darbuotojų 

skatinimo priemones. Siekiant užsibrėžto tikslo buvo suformuluoti pagrindiniai tyrimo uždaviniai 

apibūdinti veiksmingo skatinimo priemonių teorines prielaidas, nustatyti sąsają tarp darbuotojų 

lūkesčių ir lojalumo bei sudaryti veiksmingo skatinimo priemonių teorinė modelį. Kadangi tyrimo 

tęstinumas yra numatytas taikant duomenų analizės metodus, tai šio tyrimo metu taikomas 

teorinio modeliavimo metodas, kuris tęstinumo eigoje bus papildytas kiekybiniais duomenų 

analizės ir vizualizavimo metodais.  
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1. Veiksmingo skatinimo teorinių prielaidų analizė 

Kiekviena įmonė siekia savo išsikeltų tikslų, pati organizacijos esmė yra tam tikro tikslo siekis, 

o kiekvieno tikslo siekiui reikalingi organizacijos turimi ištekliai. Žmogiškasis išteklius, palyginti su 

kitais, tokiais kaip kapitalas, yra mažiausiai nuspėjamas ir prognozuojamas, nors kiekviena įmonė 

stengiasi pasirinkti būtent jiems reikalingų įgūdžių turinčius asmenis, tačiau nors strategija ir įvairių 

įgūdžių turinti komanda yra labai svarbi, tačiau bloga lyderystė, resursų paskirstymas ir darbuotojų 

motyvavimo ignoravimas tampa didelėmis strategijos įgyvendinimo kliūtimis (Mwai, Namada & 

Katuse, 2018). Siekiant motyvuoti darbuotojus pirma reikia suprasti motyvavimo faktorius. Tiriant 

darbuotojų motyvavimą ankstyvuosiuose laikotarpiuose buvo daug kalbama apie asmens poreikius 

A.H. Maslow (1943 „A theory of Human Motivation) sudarė poreikių struktūrą ir galiausiai F.I. 

Herzberg‘o (1959 „Two factor theory“ ) buvo išskirtos dvi pagrindinės kategorijos – motyvavimo 

faktoriai asocijuoti su poreikiu saviraiškai ir savęs tobulinimui bei higienos faktoriai, kurių esmė yra 

darbuotojo gera savijauta kolektyve ir organizacijoje, tai apima ir organizacijos politiką, vadovus, 

darbo sąlygas (Alshmemri, Shahwan & Maude, 2017).  

Remiantis tokiomis teorinėmis prielaidomis, galima teigti, kad jūrų transporto sektoriaus 

organizacija, kaip ir bet kuri kita verslo organizacija, galėtų pradėti darbuotojų motyvavimą ne tik 

piniginėmis išmokomis ar skatinimu, tačiau pirmiausia turėtų sukurti, kaip teigiama F. Herzberg‘o 

moksliniuose tyrimuose, higienišką aplinką ir pradėti šiuos procesus rekomenduojama 

aukščiausiame valdymo lygmenyje, o ne žemesnės grandies vadovų organizacinėje struktūroje. 

Tokios rekomendacijos yra pagrindžiamos tam tikros probleminės situacijos susidarymu, kai 

pokyčiai pradedami žemesniuose organizacinės struktūros valdymo lygiuose: moksliniuose 

tyrimuose teigiama, kad jeigu problemos dėl nepasiekiamų tikslų deleguojamos žemesniuose 

organizacinės struktūros valdymo lygiuose išsidėsčiusioms pareigybėms iškyla padidintos įtampos 

situacijos dėl pagrįsto streso, kuris susidaro dėl deleguojamos atsakomybės už rezultatą 

nedeleguojant sprendimų priėmimo, todėl ši įtampa sklinda ir tarp padalinių darbuotojų, todėl 

tikėtina, galutiniame taške sumažėja darbo produktyvumas, sąlygojantis verslo procesų efektyvumo 

sumažėjimą, o tai leidžia teigti, kad gali netekti darbo efektyvumo taip sugadinant procesų 

optimizaciją (Velmurugan, Sankar, 2017). Apibendrinant, galima teigti, kad vienas iš motyvavimo 

sistemos formavimo principų didinant darbuotojų motyvaciją, gali būti pradedamas fomuojant 

higienišką organizacinę aplinką bei aiškius organizacinės struktūros valdymo lygių tikslus. 

Organizacijos išteklių valdymo teorijų pagrindinių principų sąsaja su motyvavimo, komandinio 

darbo bei lyderystės teoriniais principais (1 lentelė) sudaro galimybes išskirti veiksmingų priemonių, 

organizuojant veiksmingą ir kūrybingą darbuotojų darbą, rinkinius, kurie gali būti naudojami 
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darbuotojų skatinime, procesų optimizavime bei gerinime. Optimizavus procesus, tai yra paskirsčius 

juos taip, kad išgauname maksimalius įmanomus rezultatus, svarbu atsižvelgti į kitus asmens 

poreikius, tokius kaip saviraiškos galimybės ir asmens pasiekimų įvertinimas (Bishop, 2016), nes 

optimizavus procesą siekiama šio proceso efektyvumą ir tai pat darbuotojų lojalumą padidinti ir čia 

itin svarbu akcentuoti faktą, kad kiekvienam organizacijos darbuotojui turi būti sudaryta aiški 

rezultatų ir siektinų tikslų sistema, kai tikslas yra pateikiamas darbuotojams, darbuotojai gali 

pasirinkti ar šio tikslo siekti, o matydamas aiškią taškų ar skatinimo sistemą, jis gali pasirinkti kiek 

laiko ir energijos skirti tam tikro tikslo siekimui (Landers, Bauer & Callan. 2015). Skatinimui tai pat 

galima pasitelkti konkuravimą tarp darbuotojų ir lyderių ar pasiekimų lentelių sudarymą ir skelbimą 

viešai, tačiau reikėtų tai daryti atsargiai nesupriešinant darbuotojų kolektyvo, ypač jei kolektyvinis 

darbas įmonėje yra svarbus. 

 

1 lentelė. Skatinimo teorinių priemonių sąveika  

 Psicho-socialinės žmogiškosios elgsenos teorijos 

Motyvavimas pagal A.H. 

Maslow 

Komandinio darbo 
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Tikslo 

nustatymas 

Baziniai poreikiai ir 

rezultato siekis 

Bendradarbiavimas 

konkuruojant 

Aiškūs organizacijos 

tikslai 

Organizacinis 

efektyvumas 

Pasitenkinimas 

organizacija, abipusė 

nauda 

Komandos 

siekiančios bendro 

tikslo 

Tikslai suderinti su 

galimybėmis 

Organizacinis 

klimatas 

Saviraiškos galimybės ir 

pripažinimas 

Suderintos 

komandos 

Darbuotojų 

pasitenkinimas vadovais 

Šaltinis: (Landers, Bauer & Callan. 2015; Alshmemri, Shahwan & Maude, 2017) 

Apibendrinant galima teigti, kad veiksmingas skatinimas suprantamas kaip darbuotojų 

poreikių patenkinimas siekiant darbuotojų lojalumo ir veiksmingesnių rezultatų, koreliuojančių su 

organizacijos užsibrėžtais tikslais, o veiksmingo skatinimo priemonių įgyvendinimas gali būti 

vykdomas organizacijų išteklių valdymą, jos tikslų aiškumą, organizacijos klimato palankumą 

derinant su pagrindiniais motyvavimo, veiksmingo darbo komandoje bei veiksmingos lyderystės 

formavimosi priemonėmis, kas pagrindžia veiksmingo darbuotojo ir lojalaus darbuotojo galimą 

sąsają. O tai leidžia daryti teorinę prielaidą, jog siekiant užtikrinti šių principų ir priemonių 

įgyvendinimą reikia ištirti darbuotojų pasitenkinimo, jų lūkesčių sąsajai su lojalumu poveikį turinčius 

veiksmus. 
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2. Sąsajos tarp darbuotojų lūkesčių ir lojalumo analizė 

Įmonės tikslas darbuotojų lojalumo ir veiklos rezultatyvumo atžvilgiu yra taikant įvairius 

valdymo ir planavimo metodus suformuoti tokią personalo valdymo politiką, kurios veiksmingo 

taikymo rezultatas būtų – lojalūs organizacijai darbuotojai. Atsižvelgiant į tai, kad gali būti 

išreiškiamas per jo lūkesčių atitikimą organizacijos lūkesčiams (Rajput, Singhal & Tiwari, 2016) 

galima formuoti atitinkamą žmogiškųjų išteklių valdymo politiką jūrų transporto sektoriaus, ir kitų 

veiklos sektorių organizacijose, siekiant lojalumo, o darbuotojas, kad taptų lojaliu stengiasi 

patenkinti savo turimus lūkesčius, investuojant į darbuotoją išgaunamas rezultatas, kad darbuotojas 

tampa lojalus bei pagerina rezultatus įmonėje, tai pat palaiko gerą įmonės įvaizdį už jos ribų. 

Nustatant aiškius tikslus ir patenkinant bazinius žmogiškuosius poreikius, galima sukurti darbo vietą, 

tinkamą darbuotojui, kuris stengsis šių tikslų pasiekti, tačiau greičiausiai nepasieksime idealaus 

lojalumo įmonėje, pasieksime tik optimalų rezultatą. Idealiam lojalumui reikalingi atributai, tokie 

kaip – padidintas darbo efektyvumas, aukštesni klientų aptarnavimo standartai nei reikalaujama ir 

sumažėjas noras keisti darbo vietą (Masakure, 2016). Matoma būtinybė ne tik patenkinti bazinius 

darbuotojo lūkesčius, bet ir užtikrinti bendrą organizacinį klimatą, kuriame darbuotojai galėtų 

konkuruoti tarpusavyje išvengdami konfliktų ir gauti kompensaciją priklausančią nuo rezultatų, 

tačiau ne mažiau svarbus ir vadovaujančios įmonės grandies indėlis. Dėl lyderystės ir darbuotojų 

atotrūkio susidaro situacijos, kai tikimasi daugiau nei darbuotojai yra pasirengę padaryti, todėl 

vadovaujanti grandis turi būti pasiruošusi parodyti tinkamą pavyzdį ir ryžtą ir savo pavaldiniams 

(Bacha, 2019). Tikslų derinimas su komandos galimybėmis tai pat išlieka ganėtinai akivaizdus 

sprendimo būdas, kai tikslai mažesni už galimybes nebus veiksmingai išnaudotas potencialas, tačiau 

jei tikslai pranoksta galimybes be papildomos paskatos šioms galimybėms padidinti arba jų padidinti 

tiesiog neįmanoma tuomet susiduriame su „perdegimu“, kurio metu darbo efektyvumas kris dėl per 

didelio krūvio ir reikalavimų, ypač, kai darbuotojai nemato pastangų iš komandos vadovų pusės, 

todėl veiksmingumo siekiamybė gali transformuotis į demotyvuojančius veiksnius.  

Apibendrinant galima teigti, kad norint patenkinti darbuotojų lūkesčius ir didinti jų lojalumą 

galima atsižvelgiant ir į darbuotojų poreikius, ir į jų galimybes, tai pat svarbu nepamiršti ir vadovų 

veiksmų, kurie turi nustatyti darbuotojų galimybes, paskirstyti organizacinius darbus pagal šias 

galimybes, suteikti darbuotojams pripažinimo ir saviraiškos galimybes vykdant užduotis, 

demonstruojant asmeninę iniciatyvą projektuose, į kuriuos yra įtraukiami darbuotojai. 
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3. Veiksmingo skatinimo priemonių teorinio modelio sudarymas 

Remiantis padarytomis teorinėmis prielaidomis bei naudojant veiksmingo skatinimo 

priemones gali būti pasiekiama abipusė nauda tiek įmonei tiek darbuotojui, įmonei atnešamas 

pelnas bei pagerinama darbo kokybė ir pasiekiami lojalūs darbuotojai, darbuotojui patenkinami jo 

poreikiai. 

 

1 pav. Veiksmingo skatinimų priemonių teorinės sąveikos modelis. Šaltinis: (Bishop, 2016; 

Masakure, 2016) 

Veiksmingo skatinimų priemonių teorinės sąveikos modelyje, remiantis išanalizuotais 

teoriniais principais (1 pav.) yra išskirti pagrindiniai darbuotojų lojalumą formuojantys veiksniai. 

Iškirtina yra tai, kad tiesioginė įtaką lojalumui, remiantis teorinio modeliavimo rezultatais, turi aiškūs 

ir su konkretaus darbuotojo galimybėmis suderinti organizacijos tikslai bei darbuotojo 

pasitenkinimo darbu lygis: teorinės literatūros šaltiniuose (Mwai, Namada & Katuse, 2018; Landers, 

Bauer & Callan. 2015) teigiama, kad esant aiškiems ir visiems suprantamiems organizacijos tikslams, 

iškomunikuotiems ir išdiskutuotiems įvairias lygmenimis, gali būti sudaromas įspūdis dėl tų tikslų 

realaus įgyvendinamumo ir kiekvienas darbuotojas įžvelgia savo galimo įdirbio potencialą ir būsimą 

indėlį veiksmingai išnaudojant tiek profesinį, tiek kompetencinį, tiek ir intelektinį bei kūrybinį 

asmeninį potencialą (Masakure, 2016). Taip pat reikia pažymėti, kad remiantis padarytomis 

teorinėmis prielaidomis galima teigti, kad darbuotojas, kuris yra pasitenkinęs darbu, ką iš dalies 

lemia jo išankstinis suvokimas apie galimą prisidėjimą prie organizacijos tikslų įgyvendinimo, turi 

didesnę tikimybę būti organizacijai lojaliu darbuotojų ir netiesiogiai didinti organizacijos prestižą 

darbuotojo socialiniame ir profesiniame „burbule“ (Alshmemri, Shahwan & Maude, 2017), kas yra 

taip pat priskiriama prie veiksmingo darbo rezultatų.  

Kaip jau buvo paminėta, organizacijos tikslų žinomumas ir pasiekiamumas netiesiogiai veikia 

darbuotojo pasitenkinimo darbo lygį ir ši netiesioginę sąsaja identifikuojama per tokius elementus 
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kaip skaidri atlygio sistema, darbuotojo kiekybinio ir kokybinio (neišmatuojamo) darbo rezultato 

pripažinimu bei sudarytomis saviraiškos galimybėmis (1 pav.). Tokia darbuotojo lojalumo formavimo 

seka sąlygoja atitinkamos žmogiškųjų išteklių politikos formavimą, kurios skiriamieji specifiniai 

bruožai: organizacijos darbuotojų susitapatinimo su organizacija sąlygų sudarymas laikantis 

aiškumo, skaidrumo ir savalaikio įvertinamumo principais, kas yra artima naujausioms vadybos 

teorijoms, analizuojančioms organizacijas kaip adaptyvias kompleksines sistemas, 

funkcionuojančias suderinto išlikimo instinktų, t.y. suderintų siekių ir interesų, pagrindais. Be abejo, 

tokias sąlygas formuoja organizacijos vadovai, kuriems keliamos specifinės lyderystės principais 

formuojamos autoriteto ir lyderio konstrukto sąlygos, įgalinančios ne tik įgalinti darbuotojus 

susitapatinti su organizacijos tikslais, tačiau įtraukiančios darbuotojus, didinant jų pasitenkinimą 

darbu, ir per formalios bei neformalios organizacinės kultūros formavimą, nediskriminuojant 

organizacijos narių nei pagal jokius jų specifinius bruožus bei užtikrinant etinių ir tradicinių vertybių 

išsaugojimą. Mokslininkai (Mwai, Namada & Katuse, 2018; Bishop, 2016) teigia, kad šie principai yra 

būdingi šiuolaikinėms globaliose rinkose veikiančioms organizacijoms, kurios turi operatyviai ir 

lanksčiai veikti aukštos konkurencijos emergentinėse rinkose su aukštu neapibrėžtumo lygmeniu, 

kurioje sėkmė yra sąlygojama organizuotu, suplanuotu ir produktyviu bei kūrybingu lojalių 

organizacijos darbuotojų darbo rezultatu.  

 

Išvados 

1. Apibūdinus veiksmingo skatinimo priemonių teorines prielaidas, galima teigti, kad 

Veiksmingas skatinimas suprantamas, kaip darbuotojų poreikių patenkinimas siekiant lojalumo bei 

organizacijos rezultatų pagerinimo. 

2. Nustačius sąsają tarp darbuotojų lūkesčių ir lojalumo, buvo nustatyta patenkinus 

darbuotojų lūkesčius formuojamas jų lojalumas, sudarant galimybes darbuotojams susitapatinti su 

organizacijos tikslais, o tai gali būti pasiekiama .... O sudarius veiksmingo skatinimo priemonių 

teorinį modelį buvo nustatyta, siekiant padidinti darbuotoj lojalumą bei organizacijos veiklos 

efektyvumą, reikalingas visapusiškas vadovybės indėlis, formuojant palankią organizacinę kultūrą 

bei didinant darbuotojų pasitenkinimo atliekamu darbu lygį. 
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Theoretical modeling of effective means of employee motivation 

Summary 

Current tendency in job market is that employees choose workplace not only according to wages but also 
according to other benefits employer offers, employer also seeks to increase profits and job effectiveness. Employees 
tend to work at their optimal levels when their basic needs are met but by meeting higher needs such as self-realization 
and providing cooperating competitiveness work efficiency can be improved greatly at relatively low cost. Role of 
leadership also has high importance in motivating personnel, since management or leadership are the ones to set 
example of what employees can try to accomplish within their organization, due that employees also need to have clear 
set goals and know rewards for achieving them, since that allows employee to work without needing to waste time and 
resources figuring out what needs to be done. Goal of every organization in regards to employees is reaching their 
loyalty and increasing work effectiveness hence the need for clear goals and asking more than team can handle since 
that’ll turn into demotivating factor. Effective means of motivations work as enclosed system one depending on other 
so it is very important to not overlook factors such as acknowledgement of achievements and role of leadership since 
employee isn’t the only one that should carry weight of organization alone. 
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LIETUVOS ĮMONIŲ FINANSAVIMO SPRENDIMAI EKONOMINIO ŠOKO IR KRIZĖS 

METU. 

Odeta Pileckaitė 

Mokslinis vadovas(ė) – lekt. Jurgita Stankevičienė 

Kauno Technologijos universitetas 

________________________________________________________________________________ 

Įvadas 

Šiuolaikiniame pasaulyje įmonės stabilumą rinkoje sąlygoja ne tik vidiniai jos resursai, bet ir 

išoriniai veiksniai, pavyzdžiui, finansiniai nuosmukiai. Nesugebėjimas pakankamai greitai reaguoti į 

kintančią aplinką lemia tai, jog daugelis įmonių susiduria su problemomis, tokiomis kaip 

nemokumas. 2020 m. pasauliniu mastu prasidėjusi COVID-19 pandemija paveikė ir Lietuvos įmones. 

Šis ekonominis šokas įmonėms priminė po 2007-2008 m. krizės išmoktas pamokas, jog gebėjimas 

operatyviai bei lanksčiai reaguoti į besikeičiančią situaciją iš dalies yra vienas iš įmonės sėkmės raktų. 

Todėl itin svarbu yra įvertinti Lietuvos įmonių finansavimo sprendimus ekonominio šoko metu, kurie 

yra vieni iš svarbiausių įmonės veikloje, bei įvertinti šių sprendimų priklausomybę nuo ekonominės 

aplinkos bei įmonės finansinės būklės.  

Straipsnio tikslas: ištirti Lietuvos įmonių finansavimo sprendimus ekonominio šoko ir krizės 

metu. 

Straipsnio uždaviniai: 

1. Apžvelgti mokslinę teoriją kapitalo struktūros valdymo tema; 

2. Įvertinti ir palyginti Lietuvos įmonių finansavimo struktūros sprendimus 2008 m. krizės 

ir 2020 m. ekonominio šoko periodu; 

3. Ištirti sąsajas tarp Lietuvos įmonių įsiskolinimo koeficiento ir pelningumo rodiklio bei 

ekonominės aplinkos; 

 

1. Kapitalo struktūros valdymo sprendimai 

Kapitalas dažnai mokslinėje literatūroje apibūdinamas kaip skolintų ir nuosavų lėšų derinys, 

kuris naudojamas įmonės veiklai finansuoti. ( Kuizinaitė, Paliulytė, 2008). Mokslinėje teorijoje galime 

rasti ne vieną kapitalo apibrėžimą, tačiau šiame darbe kapitalo sąvoka bus vartojama turint 

omenyje, jog tai yra skolintos ir nuosavos lėšos arba skolintų/nuosavų lėšų santykis su turtu. 

Įsiskolinimo koeficientas dažnai įvardijamas kaip kapitalo struktūrą atspindintis rodiklis. Tad tirdami 
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vidinių iš išorinių veiksnių daromą poveikį kapitalo struktūrai Karem bei Amri (2015) naudoja būtent 

įsiskolinimo koeficientą, kuris kaip vėliau rezultatai parodys koreliuoja su BVP, pelningumu. Šis 

įsipareigojimų ir viso turto santykis yra svarbus kreditoriams, kadangi parodo, kiek apsaugotos jų 

lėšos. Saksanova (2006) teigia, jog įsiskolinimo rodiklis yra pirminis ir labiausiai naudojamas kapitalo 

struktūros įvertinimui. Optimali kapitalo struktūra sukuria sąlygas įmonės veiklos lankstumui bei 

efektyvumui, tačiau kapitalo struktūros parinkimas priklauso nuo daugelio veiksnių, kurie skirstomi 

į vidinius ir išorinius. Šie veiksniai skiriasi savo kilme, kadangi vieni iš jų kilę iš pačios įmonės 

organizacinės veiklos, o kiti yra sąlygoti šalies arba tarptautinės ekonomikos svyravimų. Mokslinėje 

literatūroje kaip įmonės finansinės būklės atspindys dažniausiai yra įvardijamas pelningumas, o 

ekonominės aplinkos- BVP, todėl šiame straipsnyje bus analizuojamos Lietuvos įmonių kapitalo 

struktūros sąsajos būtent su šiais veiksniais. (Ghose, Kabra (2019). BVP -makroekonominis rodiklis, 

dėl kurio sąsajų su kapitalo skiriasi mokslininkų požiūris. Pasirinkimo teorijos teoretikai teigia, jog 

tarp kapitalo struktūrą atspindinčio rodiklio, tai įsiskolinimo rodiklio ir BVP egzistuoja teigiamas 

ryšys. Tačiau kompromisinės teorijos šalininkai teigia, jog tarp BVP ir įsiskolinimo egzistuoja sąsajos, 

tačiau empiriniai tyrimų rezultatai rodo, jog tarp šių veiksnių egzistuoja neigiamas ryšys, kas reiškia, 

jog šiuo atveju pasitvirtina kompromisinė teorija, kurioje teigiama, kad didėjant BVP, augant šalies 

ekonominei aplinkai įsiskolinimo koeficientas mažėja, kadangi įmonės turi pakankamai savo vidinių 

lėšų.(Zhang, Mirza, 2015). Kitas analizuojamas veiksnys, tai pelningumas. Bendrovės, turinčios 

aukštą pelno lygį išlaiko santykinai mažesnį skolos santykį, nes turint pakankamą kiekį vidinių 

resursų įmonėms skolintos lėšos paprasčiausiai nėra reikalingos. Be to, pelningos įmonės yra 

„patrauklesnės“ finansų įstaigoms, todėl šios visada gali prisiimti daugiau skolinio kapitalo (Dong, 

2012). Apibendrinant kapitalo struktūrą veikiančius vidinius ir išorinius veiksnius galima teigti, jog 

autorių požiūris skirtingas dėl jų ryšio su kapitalo struktūra. Daugelis autorių pripažįsta, jog 

egzistuoja gana ryškios kapitalo sąsajos su pelningumu ir BVP, tačiau kita dalis autorių tam 

prieštarauja, todėl siekiant išsiaiškinti kaip finansavimo struktūrą veikia įmonės finansinė būklė bei 

ekonominė aplinka bus atliekamas tyrimas.  

 

2. Lietuvos įmonių finansavimo struktūros rodiklių ir jiems darančių įtaką veiksnių tyrimas 

Šiame darbe bus atliekamas tyrimas siekiant nustatyti kapitalo struktūrą atspindinčių rodiklių 

sąsajas su Lietuvos įmonių finansine būkle bei ekonomine aplinka. Analizei bus naudojamos Lietuvos 

įmonių finansinės ataskaitos- balanso ir pelno (nuostolių)- ataskaitos. Nagrinėjami Lietuvos įmonių 

finansinių rodiklių duomenys yra ketvirtiniai ir apima 2008 ir 2020 m. periodą. Šie periodai pasirinkti 

dėl to, jog bus siekiama palyginti 2020 m. ekonominio šoko ir 2008 m. krizės pradžios Lietuvos 
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įmonių finansavimo sprendimus. Siekiant įvertinti kapitalo struktūros sąsajas su įmonės finansine 

būkle ir ekonomine aplinka bus analizuojama santykiniai rodikliai naudojant palyginamąją bei 

grafinę analizes. Įsiskolinimo rodiklis pasirinktas, kaip kapitalo struktūrą atspindintis rodiklis. Tuo 

tarpu finansiniai Lietuvos bendrovių veiklos rezultatai bus vertinami skaičiuojant 2 pelningumo 

rodiklius: grynąjį, turto pelningumą. Nors daugelis autorių bandė atsakyti į klausimą, kokie veiksniai 

daro poveikį kapitalo struktūros rodikliams, tačiau iki šių dienų nėra vieningos nuomonės. Be to, 

svarbu paminėti, jog Lietuvoje nėra plačiai analizuojama kapitalo struktūros sąsajos su vidiniais ir 

išoriniais veiksniais. Tad dėl šių paminėtų priežasčių yra tikslinga išsiaiškinti, kaip Lietuvos įmonių 

kapitalo struktūra yra susijusi su finansine būkle bei ekonomine aplinka krizės/ekonominio šoko 

pradžioje. 2008 m. I ketv. įsiskolinimo koeficiento reikšmė siekė 0,43. Gana žema rodiklio reikšmė 

reiškia, jog krizės pradžioje Lietuvos įmonės 43 proc. turto finansavo skolintomis lėšomis, o likusią 

dalį nuosavu kapitalu. Nuo 2008 m. I ketv. iki 2008 m. II ketv. įsiskolinimo rodiklis didėjo dėl to, jog 

įsiskolinimai (1 proc.) augo sparčiau nei turtas (2 proc.). Šis pokytis parodo, jog nors ir esant 

nepalankiai skolinimosi aplinkai Lietuvos įmonės norėdamos tęsti investicinę veiklą skolinosi. Nuo 

2008 m. II ketv. analizuojamas rodiklis kasmet mažėjo 0,01 karto dėl vidutiniškai 2 proc. sumažėjusių 

įsipareigojimų 2008 m. Svarbu paminėti, jog įsipareigojimų mažėjimą labiausiai skatino Europos 

centrinio banko ir Švedijos centrinio banko vykdomi antiinfliaciniai įsipareigojimai, kurie vertė 

komercinius bankus sparčiau mažinti kredito prieaugį ir vidaus investicijų paklausą. Tuo tarpu iš 

aukščiau pateikto grafiko matyti, jog 2020 m. įsiskolinimo koeficiento reikšmė buvo tokia pat visu 

analizuojamu periodu, kadangi turtas bei įsipareigojimai augo panašiu tempu. 2020 m. įsiskolinimo 

koeficiento reikšmė siekė 0,43, o tai reiškia, jog ji buvo 0,02 karto mažesnė nei vidutinė įsiskolinimo 

rodiklio reikšmė 2008 m. Mažesnis skolintų lėšų naudojimas reiškia, jog ekonominio šoko metu 

Lietuvos įmonės turėjo pakankamai vidinio kapitalo užtikrinančio investicinės veiklos 

nenutrūkstamą procesą, todėl skolintos lėšos šiuo periodu paprasčiausiai Lietuvos įmonėms nebuvo 

reikalingos. Tad apibendrinant Lietuvos įmonių kapitalo struktūros sprendimus galima teigti, jog 

Lietuvos įmonės veikia rizikingiau kriziniu periodu, tačiau esant ekonominiams šokams arba prieš 

kriziniu periodu priima konservatyvius finansavimo valdymo sprendimus. Vertinant įsiskolinimo 

koeficiento ir BVP sąsajas galima teigti, jog nuo 2008 m. I ketv. iki II ketv. tarp analizuojamų veiksnių 

egzistavo teigiamos sąsajos, kadangi pastarieji rodikliai augo dėl didėjančio eksporto, palankios 

skolinimosi aplinkos. Tačiau nuo 2008 m. II ketv. abu analizuojami rodikliai mažėjo, kas reiškia, jog 

Lietuvoje pasireiškė ekonominė krizė, kadangi sumažėjo įmonių investicinė veikla, mažėjo visuminė 

paklausa bei eksportas. Vertinant 2020 m. konkrečių išvadų daryti negalime, nes įsiskolinimo rodiklis 

buvo pastovus, tačiau iš žemiau pateikto paveikslėlio matyti, kad BVP nuo 2020 m. I ketv. iki 2020 
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m. III ketv. augo, kas reiškia, jog Lietuvos ekonomika nebuvo stipriai paveikta ekonominio šoko. Tad 

galima teigti, jog nestiprus ekonominio šoko poveikis šalies ekonomikai lėmė ir tai, jog didelių 

pokyčių Lietuvos įmonių finansavimo sprendimuose neidentifikuota. Apibendrinant galima teigti, 

jog sąsajos tarp įsiskolinimo koeficiento egzistuoja teigiamos.  

 

1 pav. Įsiskolinimo koeficiento ir BVP tendencijos 2008-2020 m. (Sudaryta pagal Lietuvos 

statistikos departamento duomenis) 

Išanalizavus Lietuvos įmonių įsiskolinimo koeficiento ir pelningumo rodiklių sąsajas galima 

teigti, jog teigiamos sąsajos tarp analizuojamų rodiklių egzistavo nuo 2008 m. I ketv. iki 2008 m. II 

ketv. Pirmąjį 2008 m. pusmetį pelningumo rodikliai vidutiniškai didėjo apie 1,3 proc. p. dėl to, jog 

veiklos pelnas nepaisant augančių finansinių sąnaudų augo, dėl spartaus pardavimų pajamų 

didėjimo. Tačiau nuo 2008 m. II ketv. iki 2008 m. IV ketv. pelningumo rodikliai mažėjo dėl 

vidutiniškais 5 proc. sumažėjusių Lietuvos įmonių pajamų dėl vartojimo kritimo. Nepaisant to, jog 

sąnaudos susijusios su įsipareigojimais mažėjo, pelningumo rodikliai taip pat kito tokia pat kryptimi. 

Tačiau didžiausią poveikį analizuojamiems rodikliams padarė ekonominė aplinka, tad reiškia, jog 

tarp analizuojamų rodiklių 2008 m. egzistavo teigiamos sąsajos.  

  

2 pav. Įsiskolinimo koeficiento ir pelningumo rodiklių tendencijos 2008-2020 m. (Sudaryta pagal 

Lietuvos statistikos departamento duomenis) 

2020 m. kaip jau ir buvo minėta įsiskolinimo koeficientas išliko stabilus, tačiau nuo pelningumo 

rodikliai iki 2020 m. II ketv. augo, kas reiškia, jog Lietuvos įmonės COVID- 19 padarinius pradėjo jausti 

tik nuo 2020 m. III ketv. Stabilią įsiskolinimo rodiklio reikšmė susijusi su tuo, jog 2020 m. I pusmetį 

augant Lietuvos ekonomikai bei įmonių pelningumui Lietuvos įmonėms papildomos skolintos lėšos 

nebuvo reikalingos, nes turėjo pakankamai nuosavo kapitalo. Tad apibendrinant galima teigti, jog 

tarp Lietuvos įmonių įsiskolinimo koeficiento visu analizuojamu periodu egzistavo teigiamos sąsajos. 
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Išvados 

1. Išanalizavus mokslinę teoriją nustatyta, jog dažniausiai pelningumas bei BVP įvardijami kaip 

veiksniai labiausiai veikiantys finansavimo struktūrą, tačiau nėra vieningos nuomonės dėl jų poveikio 

kapitalo struktūrai. 

2. Ištyrus įsiskolinimo koeficiento tendencijas ekonominio šoko ir krizinio periodo metu 

nustatyta, jog pastaruoju periodu Lietuvos įmonės naudojo daugiau skolintų lėšų nei 2020 m., tai 

galime sieti su tuo, jog ekonominio šoko metu Lietuvos įmonės buvo finansiškai stabilesnės ir turėjo 

daugiau vidinių resursų. 

3. Įvertinus įsiskolinimo koeficiento ir ekonominės aplinkos bei pelningumo rodiklių sąsajas 

nustatyta, jog kuomet šalis patiria tam tikrą šoką, bendrovės dėl prastos skolinimosi aplinkos 

norėdamos nenutraukti investicinės veiklos naudoja nuosavas lėšas, o tai reiškia, jog tarp Lietuvos 

įmonių analizuojamų rodiklių egzistuoja teigiamas ryšys. Tad atlikto tyrimo rezultatai patvirtino 

autorių Dong (2012), Biger, Mathur (2011) ir kt. tyrimų rezultatus.  
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FINANCING DECISIONS OF LITHUANIAN COMPANIES DURING ECONOMIC SHOCK AND CRISIS 

Summary 

2020 The global COVID-19 pandemic also affected Lithuanian companies. This economic shock reminded 
companies after 2007-2008. the lessons learned from the crisis that the ability to respond quickly and flexibly to a 
changing situation is in part one of the keys to a company’s success. The reaserch results showed that there are positive 
links between the capital structure and profitability, GDP of Lithuanian companies. 
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________________________________________________________________________________ 

Introduction 

One of the main indicators of success for any state, regardless of its level of socio-economic 

development, is the appropriate level of social stability of society. Social stability is achieved as a 

result of harmonious and systematic mutual support of the three main sectors of society - 

government, businessб and community. Under modern conditions, it is necessary to solve social 

problems by involving enterprises and entrepreneurs.  

The aim of the article is to study the impact of social entrepreneurship on the social stability 

of society.  

Objectives of the article:  

1. to systematize reasons for the creation and spread of social entrepreneurship in 

Ukraine;  

2. to justify problems and prospects of creating social entrepreneurship. 

 

1. Reasons for the creation and spread of social entrepreneurship in Ukraine 

The urgency of the development of social entrepreneurship is very suitable for today's 

conditions, combining the social mission of the organization with the inherent discipline, innovation, 

and determination. The creation of social entrepreneurship is an important factor in increasing the 

level of the economic development potential of regional socio-economic systems and is a priority 

strategy for their social and economic development [2; 5]. This explains the relevance of our 

scientific problem. It should be noted that the category of „social entrepreneurship“ is studied by 

many scientists. At the same time, in recent years, many people across Ukraine have set up 

organizations to provide social support and services to those who need them. Many dedicated and 

persistent people, public organizations do good deeds, implement important social projects, have 

the opportunity to do more, but become dependent on donations. The possibility of obtaining donor 

funds is becoming increasingly difficult, and therefore NGOs must seek new approaches to 

development and financial independence [1; 3; 4]. That is why the new topic of social 
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entrepreneurship development has become popular. The adjective „social“ modifies the concept of 

„entrepreneurship“, changing the main direction and mission of this activity.  

The concept of social entrepreneurship is multifaceted and reflects a wide range of tasks and 

features that are inherent in it. The name of this type of entrepreneurship indicates that the priority 

for this type of business is not to make a profit but to solve or mitigate existing social problems. 

Positivity, stability, and measurability of social results become crucial. The social entrepreneur sets 

himself the task of making positive changes to the infrastructure of the social system, ensuring the 

achievement of long-term effect. 

 

2. Problems and prospects of creating social entrepreneurship 

In the process of solving social problems, entrepreneurs act in accordance with their main 

principles and values, thus enriching themselves not only materially, but also spiritually and morally. 

Managers are guided by five characteristics of social entrepreneurship in the process of creating 

new businesses: 

1) the presence of a clear and understandable mission of social orientation, which involves 

the solution of certain social problems; 

2) the use of an innovative approach to solving social problems; 

3) the use of business management methods (organization, planning, control), the use of 

entrepreneurial skills to make a profit; 

4) profit - not the ultimate goal, but a means to achieve positive social change; 

5) collective form of ownership, which includes participants of the social enterprise, its 

employees, target group, volunteers, and others. 

It should be noted that today in Ukraine social entrepreneurship as a social practice is just 

beginning to develop, the number of real social enterprises is small, and often they do not even 

perceive themselves as social entrepreneurship. Any significant measures of state or public support 

for this movement are also missing. 

However, independent observers believe that Ukraine has a real chance to become a country 

where social entrepreneurship will be a driving force for positive change. In general, in Ukraine, 

according to experts, there are the following approaches to understanding the practice of social 

entrepreneurship: 

1) social entrepreneurship is a means of social support for certain groups; 

2) social entrepreneurship is a mechanism to promote economic development, support for 

business; 
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3) social entrepreneurship is an alternative to the state mechanism for solving social 

problems; 

4) social entrepreneurship is a socially-oriented business. 

However, today there is a wide range of problems that arise in the development of social 

entrepreneurship in Ukraine, which can be grouped as follows: 

First, the problems associated with the lack of understanding of the nature of social 

entrepreneurship by major groups in society. Insufficient understanding by the government, 

business, and the public of the benefits of the development of social entrepreneurship and the 

creation of social enterprises in better implementation of social services and support of public 

organizations whose activities are related to social goals. Lack of a systematic approach to the 

promotion of social entrepreneurship, lack of information network on activities related to the 

development of social entrepreneurship, and is the reason for the manifestation of the main 

barriers to its development. 

Secondly, the problems that reflect the complexity of legislative and administrative promotion 

of the idea of social entrepreneurship: 

1) the adoption of laws at the state level and their implementation at the level of regional 

socio-economic systems, local communities usually have a long period; 

2) at the local level there may simply not be a sufficient level of resource provision for the 

implementation of legislative acts. 

In addition, there is a lack of favorable external and internal environment for the creation and 

development of social enterprises (lack of legislation governing the activities of social enterprises, 

lack of a systematic approach to education and training of qualified personnel for social 

entrepreneurship; lack of „platforms“ for communication and exchange of experience (including 

international) for current and future social entrepreneurs, lack of funding for projects to create 

social enterprises). 

Third, the problems are related to the contradictions in the psychology of social 

entrepreneurship, directly, with objective differences in the logic of entrepreneurial and social 

activities. Domestic novice social entrepreneurs face the problem of combining social goals with 

long-term and sustainable self-sufficiency. The same problems - the contradiction between social 

and commercial performance - have been faced by social entrepreneurs in other countries, 

especially in countries with economies in transition. However, over the years, social entrepreneurs 

and the organizations that support them have learned several lessons, the knowledge of which 
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enables them to overcome the „identity crisis“ of a social enterprise - business or charity - and 

reconcile public and commercial interests, which is crucial for social stability and prosperity. 

Fourth, the problems of raising funds at the first stage of business development, the lack of 

special credit and loan programs. A social enterprise, like any other business, needs investment. In 

Europe and the United States, these investments came in the form of venture philanthropy - a 

contribution to a social enterprise at a low-interest rate, no interest, on a refund basis, or in the 

form of program-oriented investments with minimal returns. 

In the United States, private philanthropists, including private foundations, have become a 

source of venture social capital. In Europe, in addition to private funds, affordable loans and 

investments in social entrepreneurship are provided and implemented by the state. 

 

Conclusions 

Summing up, it should be noted that positive changes in Ukraine's economic development - 

the development of the nonprofit sector, expanding the practice of social responsibility in the 

domestic business environment, its tendency to quickly adopt international experience - are 

appropriate prerequisites for social entrepreneurship. This, in turn, is a serious step towards solving 

the social problems of modern Ukraine by combining the resources of major sectors of society. 
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SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS THE BASIS OF SOCIAL STABILITY OF SOCIETY 

Summary 

The aim of the article is to study the impact of social entrepreneurship on the social stability of society by 
systematizing the reasons for the creation and spread of social entrepreneurship in Ukraine; identifying problems and 
prospects of creating social entrepreneurship. As a result of the study, the author found that social entrepreneurship 
creates the conditions for the development of the nonprofit sector, expanding the practice of social responsibility in the 
domestic business environment, its tendency to quickly adopt international experience. 
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Introduction 

One of the most important and meaningful tools is SEO. Search engine optimization of a site 

is the work of improving the visibility of a resource by search engines. A properly optimized site will 

rank high in the search results, which means that it will be clicked on more likely. 

The aim of the article. The goal is to study search engine optimization as an Internet marketing 

tool. 

Objectives of the article: to understand the concepts of internal and external optimization.  

The Internet today is no longer just a platform for data exchange. For many years now, you 

can buy anything you want on the Internet, and it is more effective to sell online than offline. Since 

they allow you to achieve a high conversion rate in a fairly short time and transfer potential site 

customers to the category of those who have already completed the target action [1]. 

1. Internal optimization 

To date, no site is complete without optimization, because to make a profit, you need 

customers to perform targeted actions. There are two types of optimization: internal and external. 

The goal of internal optimization is to adjust the site to the requirements of search engines, for 

proper ranking and faster promotion to the TOP-s. The goal of external optimization is to increase 

the credibility and trustworthiness of the site. There are a lot of different works on internal site 

optimization, some of the work on internal optimization is shown in figure 1. 

 

Figure 1. Part of the internal optimization work 
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А More detailed description of the work on internal site optimization: 

1. Internal linking. 

Internal linking is the placement of links from one page on the site to some other pages within 

the same site. That is, it turns out a link structure linking the pages of the site, with the help of which 

visitors can easily navigate on it, which has a positive effect on positions in the TOP search engines, 

increases the depth of viewing and also provides accelerated indexing of added articles. 

2. Site loading speed. 

All researchers agree that the optimal loading time is from 1.5 to 3 seconds. Since if the site 

or its pages load slowly, the potential client will not wait too long, will close the site and go to the 

competitors. 

3. Robots.txt and sitemap.xml. 

In SEO robots.txt – this is a text document, you need to exclude from indexing pages that do 

not contain useful content and much more. For example, pages with forms for sending information 

or mirror sites should not be scanned by robots, which is why they need to indicate this with this 

document. 

A sitemap is an Html page of a site or a special Xml file that contains links to all the important 

pages of the site. The site map helps the robot to quickly find any page of the site, making the 

minimum number of clicks. Indexing pages with the correct site map is much faster. 

4. Commercial factors. 

Commercial factors are the elements of the site, the set of characteristics that affect the 

usability, the performance of the target action. For example contact information, company 

information, reviews section, delivery information (also about payment and guarantees), a page 

with promotions and discounts, frequently asked questions, and much more [2]. 

5. Semantic core. 

Semantic core – a set of words and phrases that reflect the theme and structure of the site. 

Semantics is a branch of linguistics that studies the semantic content of language units. It is compiled 

to understand what information can be found on the site. That is, it will help you determine which 

search queries users are using to search for information that will be published on the site. 

6. Text optimization. 

Text optimization is the process of matching text to the text ranking factors. The quality, 

uniqueness, and authority of the content can be crucial factors in the ranking of a web page: the 

better the text is optimized, the more relevant the page is in the eyes of both search engines and 

real users. 
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7. The structure of the CNC. 

Human-like URLs or NCUs are addresses that are easy for visitors to understand and perceive. 

A specific transliterated address of a web page that contains, in most cases, the promoted queries 

or part of them for that page. Creating a CNC involves using concise and understandable addresses 

instead of incomprehensible and long URLs. It looks something like this: / BMW/5/E-60/ - general 

category BMW, subcategory 5 series and E-60 body. 

8. Duplicate content. 

Very often, sites have problems with duplicating pages, which is why the results of promotion 

can be quite low. Duplicates can be complete, for example, the URL may differ by only 1 character. 

Also partial: the product description is the same in the short and full description. 

9. SEO tags. 

SEO tags are functional code elements of an online store page that are not displayed on users 

' screens. They are not mandatory, but they carry information for browsers and search engines. SEO 

tags can contain information about keywords on the page, product descriptions, and so on. For 

example, you have a bad Internet connection and instead of a picture you can see the description „ 

hair dye shade 3 (mahogany)“. 

10. Micro-markup. 

Micro-markup is the markup of data on the page and on the site, which is used to make the 

search bot better recognize the content on your site. Micro-markup of data is intended for all search 

engines-Google, Yandex, Yahoo and others. It helps search engines to understand more clearly what 

the pages of an Internet resource are filled with. And this, in turn, allows you to more correctly 

display the content in the search results. 

11. Site structure. 

The site structure is a hierarchy of pages and links between them. It is necessary to think 

through the structure even before the site is launched, because, without clear logic, you will get a 

disjointed set of documents, in which even search robots, not to mention visitors, will not be able 

to navigate. 

 

2. External optimization 

Now let's look at what external optimization involves. External optimization also includes a lot 

of work, some of which is shown in Figure 2. 
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Figure 2. Part of the external optimization work 

Each of the works on external site optimization is described below: 

1. Registration in search engine catalogues. 

The catalogue is divided by subject links to various Internet resources. Directories are usually 

created manually. Less often, they are collected by robots. Initially, catalogues were created as a 

private selection of the most interesting pages and resources. Unfortunately, currently, there are 

almost no such directories. 

2. Social networks. 

It's no secret that social networks now play a very important role in the life of every person 

and even search engines take into account two parameters when ranking a site: the company's 

social media accounts and links to the site from social networks. 

3. Creating and maintaining blogs. 

Blogs also play a big role in ranking, since you can get a fairly large reference mass from a blog 

if you manually write articles and set aside links that will be there „in place“. 

4. Link exchange. 

The link exchange will also allow you to gain a link mass. But it should be on the subject of the 

site or because if the site is about flowers, and the link leads to a site about household chemicals, 

then the search engines will suspect something is wrong and this will affect the output. 

5. Placement of articles. 

An article, in the same way, will allow you to increase the reference mass. They should also 

be written manually and the text of the article should be well optimized [3]. 

 

Conclusions 

1. From the above, it can be understood that search engine optimization is a rather 

complex and multi-step process. To raise a site in the search results, you need to know a large 

theoretical base and practice a lot. 
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2. SEO is one of the most important tools of Internet marketing. Site optimization is a 

long-term work since it is impossible to get an instant effect from optimization. It takes quite a long 

time and painstakingly to change the content, the structure of the site and everything else to meet 

the requirements of search engines. However, with proper use of this tool, the long-term effect will 

be and the credibility of the site will slowly grow. 
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SEO PROMOTION TOOLS IN THE INTERNET MARKETING SYSTEM 

Summary 

This article is about SEO as an Internet marketing tool. It is necessary to analyze such concepts as external and 
internal optimization.  
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Įvadas 

Šiuolaikinėje visuomenėje pastebima transformacija nuo tradicinio mokymo būdo prie 

mokymosi koncepcijos. Mokymosi koncepciją įgyvendina ir nuotolinis mokymasis. Tai palyginus 

naujas mokymo(-si) būdas, paremtas šiuolaikinių informacinių komunikacinių technologijų 

naudojimu. Perėjimą prie nuotolinio mokymosi ypač paspartino COVID - 19 pandemija, sukėlusi 

visuomenės poreikį dirbti ir mokytis nuotoliniu būdu. Informacinės komunikacijų technologijos 

sudaro galimybę studentams tiesiogiai bendrauti ir bendradarbiauti su dėstytojais bei 

bendramoksliais sinchroniniu būdu, taip pat asinchroniniu būdu, pasiekti studijų medžiagą, atlikti 

užduotis, teikti klausimus, gauti dėstytojo konsultacijas ir paramą, atsiskaityti už studijų rezultatus.  

Nuotolinio mokymosi sudedamosios dalys - savarankiškas mokymasis ir parama mokantis. 

Nuotolinio mokymosi pagrindas - mokymosi turinio pasiekiamumas, dėstytojo ir studento 

išlaisvinimas iš laiko bei erdvės apribojimo sudaro galimybę iš esmės nekeičiant savo įprasto 

gyvenimo įgyti daugiau perspektyvų. Studijos tampa savarankiškesnės, dėstytojas tampa patarėju ir 

metodiniu vadovu. Nuotolinės studijos įgalina gyventi norimoje vietoje, dirbti, prižiūrėti vaikus, 

užsiimti mėgstama veikla, keliauti. Tereikia itin didelės asmeninės disciplinos (A. Targamadzė, 2003). 

Šiame straipsnyje nuotolinių studijų privalumų ir trūkumų tema nagrinėjama nuotoliniu būdu 

studijuojančiųjų požiūriu. Studijuojančiųjų požiūrio į nuotolines studijas ištyrimas padeda nustatyti 

realiai egzistuojančius nuotolinių studijų privalumus, jų naudą visuomenės grupių švietimui, 

atskleisti trūkumus, siekiant pagerinti nuotolinių studijų kokybę. Straipsnyje pristatomi ir 

analizuojami empirinio tyrimo apie Vilniaus kolegijos studentų požiūrį į nuotolines studijas 

duomenys.  

Apklausoje dalyvavo 53 Vilniaus kolegijos nuotolinių studijų studentai. Anketoje buvo užduota 

10 uždarų klausimų ir 2 atviri klausimai nurodyti didžiausią, besimokančiųjų požiūriu, nuotolinių 

studijų teigiamą aspektą, taip pat nurodyti didžiausią nuotolinių studijų neigiamą aspektą. 

Straipsnio tikslas – išanalizuoti nuotolinio mokymosi privalumus ir trūkumus bei pateikti 

pasiūlymus nuotolinių studijų efektyvumui pagerinti. 

 

https://apklausa.lt/f/nuotolines-studijos-pa6bg2p/entries/2955574/text_results
https://apklausa.lt/f/nuotolines-studijos-pa6bg2p/entries/2955574/text_results
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Straipsnio uždaviniai: 

1. Išanalizuoti ir pristatyti nuotolinių būdu besimokančiųjų požiūrį į nuotolinių studijų 

privalumus ir atskleisti šių privalumų naudą visuomenės švietimui.  

2. Išanalizuoti ir pristatyti nuotolinių būdu besimokančiųjų požiūrį į nuotolinių studijų 

trūkumus.  

3. Pateikti prevencines priemones nuotolinių studijų trūkumams pašalinti. 

 

Nuotolinio mokymosi privalumai ir jų teikiama nauda 

Atsakymai į anketos klausimą nurodyti didžiausią nuotolinių studijų teigiamą aspektą 

atskleidė, kad net 100 proc. respondentų požiūriu nuotolinio mokymosi svarbiausi privalumai yra 

susiję su nuotolinių studijų prieinamumu ir lankstumu, suteikiančiais studijuojantiems galimybę 

derinti darbą, įprastą gyvenimą, pomėgius, specifinius poreikius su studijomis.  

Prieinamumas - nuotoliniu būdu gali studijuoti asmenys, tam galintis skirti pakankamai laiko 

bet kuriuo jiems patogiu metu. Neprivalu šį laiką skirti konkrečiu nurodytu paros laiku (pavyzdžiai, 

darbo valandomis) ar atvykti į studijų vietą, kuri gali būti ir toli. Lankstumas - paskaitų turinio ir 

studijavimo medžiagos prieinamumas bet kuriuo metu, iš įvairių vietų, suteikiantis galimybių derinti 

darbą su studijomis, gyventi ir dirbti bet kurioje vietoje, taip pat ir užsienyje (Oblinger, 2000). 

Respondentų nurodytus nuotolinių studijų privalumus galima suskirstyti į šias kategorijas:  

• Suteikiantys galimybę derinti darbą su studijomis.  

Apklausos uždari klausimai parodė, kad net 75,5 % apklausos dalyvių, studijuojančių 

nuotoliniu būdu, šiuo metu dirba. Tai leidžia daryti prielaidą, kad net 75,5 % respondentų požiūriu 

svarbiausias nuotolinių studijų privalumas yra galimybė dirbti ir studijuoti vienu metu.  

Šią prielaidą patvirtina 65 % respondentų nurodyti nuotolinių studijų svarbiausi privalumai –  

• galimybė derinti darbą su mokslais; • dalyvauti paskaitose netiesiogiai ir paskaitas peržiūrėti 

laisvu laiku nuo darb; • savarankiškai planuoti laiką; • studijuoti dirbant užsienyje.  

Apklausos rezultatai atskleidė, jog nuotolinių studijų privalumas - galimybė dirbti ir studijuoti 

vienu metu yra naudingiausias jau įgijusiems išsilavinimą ir jau dirbantiems, tačiau norintiems 

išsilavinimą tobulinti ar įgyti reikiamą kvalifikaciją, laipsnį, ir toliau studijuojant. Šis nuotolinių studijų 

privalumas suformavo naują ir perspektyvų rinkos segmentą - tai dirbantys suaugę asmenys, 

norintys mokytis visą gyvenimą. Jiems nuotolinės studijos yra perspektyviausias mokymosi būdas.  

https://apklausa.lt/f/nuotolines-studijos-pa6bg2p/entries/2955574/text_results
https://apklausa.lt/f/nuotolines-studijos-pa6bg2p/entries/2955574/text_results
https://lt.wikipedia.org/wiki/Rinka
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Nuotolinio mokymosi, naudojančio šiuolaikines informacines technologijas, privalumai skatina 

suagusiųjų švietimo sistemos išsivystymą, būtiną informacinės visuomenės kūrimuisi. Suaugusiųjų 

mokymas(-is) nuotoliniu būdu visą gyvenimą tampa išsivysčiusios žinių visuomenės norma. 

• Suteikiantys galimybę studijuoti savarankiškai, neatvykstant į studijų vietą. 

Apklausos uždari klausimai parodė, kad net 28,3 % apklausos dalyvių, studijuojančių 

nuotoliniu būdu, augina mažamečius vaikus, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra. Tai leidžia daryti 

prielaidą, kad net 28,3 % respondentų požiūriu nuotolinių studijų privalumas yra galimybė studijuoti 

iš namų auginant mažamečius vaikus.  

Šią prielaidą patvirtina atsakymai į anketos atvirą klausimą, kur 22,5 % respondentų privalumu 

nurodė galimybę: • studijuoti neišėjus iš namų; • gyventi toli nuo kolegijos; • gyventi ir dirbti 

užsienyje; • daug keliauti (siekti karjeros sporte, muzikoje ar mene); • gydytis ligoninėje ar 

sanatorijoje ir pan. 

Apklausa atskleidė, kad nuotolinis mokymasis perspektyviausias dėl tam tikrų priežasčių 

negalintiems atvykti į studijų vietą (auginantems mažamečius vaikus, gyventiems toli nuo kolegijos, 

gyventiems ir dirbantiems užsienyje, daug keliaujantiems, turintiems fizinę negalią ir pan.). 

• Suteikiantys galimybę studijuoti pagal individualius poreikius. 

Atsakymuose 5 % respondentų privalumu nurodė nuotolinių studijų galimybę: • mokytis 

individualiu tempu; • mokytis pagal individualų grafiką. 

Apklausa atskleidė, kad nuotolinis mokymasis naudingas asmenims, kurie: • yra labai gabūs; • 

turi mokymosi sunkumų (lėčiau įsisavina medžiagą dėl ligos, amžiaus, patirties stokos); • turi 

specialiųjų ugdymosi poreikių; • turi specifinių psichologinių bendravimo problemų ir pan.. 

• Suteikiantys galimybę studijuoti įprastoje namų aplinkoje ir taupiai. 

7,5 % respondentų privalumu nurodė nuotolinių studijų galimybę: • studijuoti įprastoje 

aplinkoje, išvengiant skubėjimo, streso; • sutaupyti kuro ir parkingo išlaidas. 

Atsakymai į uždarus anketos klausimus atskleidė, kad dauguma respondentų palankiausiai 

vertina šiuos nuotolinių studijų aspektus - dėstytojų teikiamas individualias konsultacijas, 

dėstomosios medžiagos turinio aiškumą, suprantamumą ir pakankamumą. 

• Net 86.2 % respondentų kreipėsi į dėstytojus individualiai konsultacijai. 

• 77,1 % respondentų nurodė, kad informacija pateikiama aiškiai ir suprantamai. 

• 66,7 % respondentų pateiktos informacijos ruošiantis atsakymams pakanka. 
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Nuotolinio mokymosi trūkumai 

Visuotiniu požiūriu, pagrindinis nuotolinių studijų trūkumas - sudėtinga mokymo kokybės 

kontrolė. Studijuojančiųjų požiūriu, pagrindinis nuotolinių studijų trūkumas - nepritaikymas 

savarankiško mokymosi funkcijoms, atskleidžia šiuos mokymo kokybės trūkumus:  

• Neatsižvelgiama į besimokančiųjų pasirengimą ir patirtį.  

Net 67,9 proc. respondentų požiūriu nuotolinių studijų tempas jiems per didelis. 

Respondentų nurodyti trūkumai: • trūksta gyvo bendravimo; • nėra socialinio kontakto, 

nesijauti grupės nariu; • per didelės studentų grupės paskaitoje; • vienu metu pradeda kalbėti daug 

žmonių, niekas nieko nebesupranta, sunkiau diskutuoti; • sunkiau suprasti dėl namuose 

atsirandančių interneto trikdžių; • nesant ryšio tarp dėstytojų ir studentų, sunkiau suprasti teorinę 

medžiagą; • paskaitos baigiasi labai vėlai, sunku susikaupti; • labai daug laiko praleidžiama prie 

kompiuterio.  

Net 52.8 % respondentų norėtų daugiau tiesioginio kontakto su dėstytojais. Nors informacinės 

technologijos užtikrina tiesioginį studentų ir dėstytojo bendravimą, prireikia naujų įgūdžių 

prisitaikyti prie tokio bedravimo/bendradarbiavimo būdo. 

• Ne visas programos turinys prieinamas ir pritaikytas įvairioms grupėms.  

Respondentų nurodyti trūkumai: • ne visos paskaitos būna įrašomos, negalint dalyvauti 

liekama be jokios informacijos; • dauguma dėstytojų nenori įrašinėti paskaitų, tad informacija, 

suteikta paskaitos metu, ne visada prieinama; • yra paskaitų, kuriose suteikiama informacija, kurios 

nėra Moodle aplinkoje - tada tenka tikrintis per kursiokus ar papildomai klausinėti dėstytojų.  

• Kursų, programos turinys neišsamus ir sunkiai įsisavinamas. 

Respondentų nurodyti trūkumai: • praktinių užduočių įvykdymui trūksta gyvų konsultacijų; • 

nepilni paskaitų įrašai; • ne visi dėstytojai pateikia visą informaciją, kurios reikalauja atsiskaitymų 

metu; • informacijos stygius iš dėstytojų, nėra vedamos paskaitos; • praktinės užduotys su 

programomis sunkiai įsisavinamos mokantis nuotoliniu būdu (pvz.: uždavinių sprendimas, excel 

užduotys).  

• Dėstymo vaizdingumo stoka apsunkina mokymąsi.  

Respondentų nurodyti trūkumai: • dėstytojams atsakant į klausimus, ekrane nėra 

vaizdingumo, gyvumo, nepaaiškinama vizualiai. Nepasinaudojus regimaja atmintimi, mokytis reikia 

nuo pradžių.  

• Medžiaga, užduotys pateikiamos taip, kad studentai neskatinami aktyviai dalyvauti. 

Respondentų nurodyti trūkumai: • teorinė paskaita, nesant dėstytojo veido ekrane, tik girdint 

be intonacijos ir pavyzdžių dėstomą medžiagą, neįtraukiant į diskusijas studentų, visiškai neefektyvi.  
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• Netinkamas paskaitų, atsiskaitymų organizavimas.  

Net 96,5 % respondentų norėtų atsiskaitymų raštu. Respondentų nurodyti trūkumai: • ne visi 

dėstytojai sugeba prisiderinti prie nuotolinių paskaitų ir blogai organizuoja paskaitas ir 

atsiskaitymus; • sesijos tvarkaraštis atsiunčiamas per vėlai, sunku susidėlioti darbo grafiką; • dažnai 

visi atsiskaitymai išdėstomi panašiu laiku, sunku pasiruošti.  

Apklausa atskleidė, kad netinkamas atsiskaitymų organizavimas neatspindi mokymo kokybės. 

 

Kaip užkirsti kelią nuotolinio mokymosi trūkumams? 

1. Organizuoti nuotolinį švietimą ir jo tempą atsižvelgiant į besimokančio pasirengimą, patirtį. 

2. Pilną kursų medžiagą padaryti prieinamą kiekvienam to norinčiam studentui jam patogiu 

metu.  

3. Kursų turinys turi būti aktualus ir tinkamas, pritaikytas įvairioms grupėms, kad atitiktų 

savarankiško mokymosi reikalavimus, kad besimokantysis galėtų mokytis vienas.  

4. Tobulinti nuotolinių studijų dėstytojo funkcijas: vaizdingą, gyvą išaiškinimų, konsultacijų 

pateikimą, studentų motyvacijos stiprinimą, grįžtamojo ryšio teikimą ir vertinimą, paramą 

studentams. 

5. Mokymosi medžiaga, užduotys turi būti pateikiamos gyva, vaizdinga forma, sistemingai ir 

nuosekliai, užduotys turi būti praktinės, integruojančios teoriją, skatinant studentus aktyviai 

dalyvauti. 

6. Atsiskaitymai išdėstyti tolygiai geriau atspindėtų mokymo(si) kokybę. 

 

Išvados 

Nuotolinių studijų privalumai - prieinamumas ir lankstumas geriausiai užtikrina dirbančių 

asmenų mokymą(-si) nuotoliniu būdu visą gyvenimą bei savarankiško mokymosi funkcijų 

įgyvendinimą ir suformuoja naują perspektyvų visuomenės švietimo rinkos segmentą.  

Nuotolinės studijos yra perspektyviausias dirbančių asmenų mokymosi būdas. Jos skatina 

suaugusiųjų mokymasi visą gyvenimą naudojantis informacinėmis technologijomis ir tuo užtikrina 

informacinės visuomenės kūrimąsi. Dirbančių mokymasis visą gyvenimą nuotoliniu būdu tampa 

išsivysčiusios žinių visuomenės norma. Nuotolinis švietimas taip pat yra perspektyviausias 

savarankiško mokymosi būdas asmenims, negalintiems atvykti į studijų vietą, turintiems poreikį 

mokytis individualiu tempu, pagal individualų grafiką, taupyti laiką ir pinigus. 
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Besimokantieji palankiausiai vertina nuotolinių studijų privalumus - prieinamumą, lankstumą, 

individualias dėstytojų konsultacijas ir dėstytojų paramą, kursų ir programų aktualumą, aiškumą, 

pakankamumą ir pritaikomumą mokytis savarankiškai pagal individualius poreikius.  

Nuotolinių studijų trūkumai - nepakankamas studentų pasirengimas studijuoti savarankiškai, 

nepakankamas dėstytojų pasirengimas konsultuoti ir metodiškai vadovauti vaizdingai, gyvai, 

įtraukiant studentus, suteikiant jiems grįžtamajį ryšį, paskaitų nepakankamumas, neprieinamumas 

įvairioms studentų grupėms, nepakankama mokymo kokybės kontrolė.  

Straipsnyje nurodytos priemonės užkirstų kelią nuotolinio mokymosi trūkumams, pagerintų 

savarankiško mokymosi ir paramos mokantis funkcijų įgyvendinimą ir nuotolinių studijų kokybę. 
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DISTANCE LEARNING: ADVANTAGES AND DISANDVANTAGES 

Summary 

The advantages of distance learning - availability and flexibility ensure the implementation of lifelong learning 
for working people and self-learning function.  

The advantages of distance learning determine distance learnig as the most acceptable way of learning for 
working people. Distant learning encourages lifelong learning for working pleople using information technology thus 
ensuring the development of the information society. 

The advantages of distance learning determine distance learnig as the most acceptable way of learning also for 
people unable to come to the place of study and for those who need self-learning at their individual pace, according to 
their individual schedule, for those who need to save time and money. 

Learners especially appreciate the advantages provided by distance learning as well as the individual 
consultations and support from the teachers, the relevance, clarity, applicability, sufficiency of the programs adaptation 
for self-learning according to individual needs. 

The disadvantages of distant learning are related to the insufficient readiness of students to learn independently 
in a new way, the readiness of the teachers to provide counceling and methodoligical guidance in a live, visual way, 
involving learners, providing them a feedback, unavailability and unsuitability of programs for variuos groups of 
students, insufficient quality control of teaching quality. 

The measures outlined in this article would prevent the disadvantages of distant learning and would improve the 
implementation of self-learning and learning support functions and the quality of distance learning. 
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VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ ĮSIDARBINIMO PROBLEMOS. 

Agata Semionovaitė 

Mokslinis vadovas(ė) – lekt. Žana Prokopovičienė 

Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas 

________________________________________________________________________________ 

Įvadas 

Nuolat tobulėjančios technologijos ir medicina, didesnis dėmesys sveikesniam gyvenimo 

būdui ilgina vidutinę žmogaus gyvenimo trukmę. Žmogui, gebant būti aktyviam ilgesni laiką, amžius, 

kada žmogus išeina į senatvės pensiją, taip pat auga. Daugumoje pasaulio šalių jis skiriasi, tačiau 

pastaruoju metu yra stengiamasi palaipsniui jį suvienodinti. Pasaulinė pandemija mums parodė, kaip 

svarbu turėti stabilią darbo vietą. Užimtumo problema šiuo metu yra išties aktuali daugumai žmonių, 

o ypač vyresnio amžiaus. Lietuvos statistikos departamento (2021) duomenimis šalyje 2020 metų 

pabaigoje buvo daugiau nei 100 tūkst. vyresnio amžiaus bedarbių. 

Straipsnio tikslas – išanalizuoti vyresnio amžiaus žmonių įsidarbinimo problemas Lietuvoje. 

Straipsnio objektas – vyresnio amžiaus asmenų įsitraukimas į darbo rinką. 

Straipsnio uždaviniai:  

1. Išnagrinėti vyresnio amžiaus žmonių užimtumo tendencijas. 

2. Išanalizuoti vyresnio amžiaus žmonėms kylančias problemas ieškantis darbo. 

3. Išnagrinėti įmonių galimybes sprendžiant vyresnio amžiaus darbuotojų užimtumo 

problemas. 

Straipsnio metodai: mokslinės teorinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė, 

palyginimas. 

 

Vyresnio amžiaus nedarbas Lietuvoje 

Lietuvoje prieš COVID-19 pandemiją darbo rinka susidūrė su tokiomis problemomis – didėjo 

emigracija (šalį dėl studijų arba darbo svetur palikdavo gabus jaunimas), taip pat ryškėjo 

demografinė visuomenės senėjimo tendencija. Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos 

duomenimis prognozuojama, kad Lietuvoje 2030 m. pradžioje beveik trečdalį (28,9 proc.) gyventojų 

sudarys 60 metų ir vyresni žmonės, o 2060 m. pradžioje beveik 37 proc. Lietuvos gyventojų bus šios 

amžiaus grupės. Šie veiksniai ir toliau tiesiogiai veikia darbo rinką, nes ilgėja vidutinis darbo jėgos 

amžius – vyresni asmenys sudaro vis didesnę darbuotojų dalį. Taigi vyresnio amžiaus darbuotojai yra 

potencialus šalies darbo jėgos rezervas (Higienos institutas, 2016). 
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Skirtingose šalyse gyventojų senatvės pensijos amžius skiriasi. Lietuvoje, Sodros (2020) 

duomenimis vyrai į pensiją išeina sulaukę 64 metų ir 2 mėn., o moterys sulaukusios 63 metų 4 mėn.; 

kiekvienais metais ši amžiaus riba didėja, kol 2026 metais bus suvienodinta iki 65 metų tiek vyrams, 

tiek moterims. 1-oje lentelėje pateikta informacija, kada į pensiją išeina kitų šalių gyventojai. 

1 lentelė. Skirtingų šalių pensinis amžius (2020 m.). 

Šalis Vyrų amžius Moterų amžius 

Norvegijoje 67 67 

Didžioji Britanija 66 66 

USA 66, 2 66, 2 

Vokietija 65 65 

Lietuva 64, 2 63, 4 

Šaltinis: sudaryta autorės pagal: Finnish Centre for Pension. 

Galima pastebėti, jog kitose šalyse moterų ir vyrų pensinis amžius sutampa ir yra didesnis nei 

Lietuvoje. Norvegijoje pensinis amžius yra vienas iš didžiausių pasaulyje. 2016 metais, vidutinis 

pasaulio pensinis amžius buvo 64,3 m., tačiau šalims didinat amžiaus ribas didėja ir vidurkis. Pensinis 

amžius ilginamas ir dėl finansinių priežasčių – valstybei yra nuostolinga ilgai mokėti pensiją, iš kitos 

pusės, ilgiau išliekantis sveikesnis vyresnio amžiaus žmogus ir pats nori ilgiau dalyvauti darbo rinkoje. 

Čia susiduriama su vyresnio amžiaus žmonių užimtumo problemomis. 

2021 metų pradžioje Užimtumo tarnybos duomenimis (2021) vyresnio amžiaus bedarbių 

skaičius buvo beveik 105 tūkstančių. Kyla klausimas, kas gi priklauso vyresnio amžiaus grupei? 

Žmogaus gyvenimo tarpsnių klasifikavimas įvairiuose šaltiniuose skiriasi. Gučas (1990) pasiūlė 

žmogaus gyvenimo tarpsnius skirstyti į tokias grupes: 

• 20-40 m. – jauno suaugusio amžiaus tarpsnis; 

• 40-65 m. – pagyvenusio suaugusiojo amžiaus tarpsnis; 

• nuo 65 m. – seno amžiaus tarpsnis. 

Pasaulinė sveikatos organizacija (1948) metais yra pasiūliusi išskirti šias grupes: 

• iki 44 m. – jaunas amžius; 

• 45-59 m. – vidutinis amžius; 

• 60-74 m. – pagyvenęs, bet vis dar aktyvus asmens amžius; 

• 75-90 m. – senas amžius; 

• 90 m. ir daugiau – ilgaamžis. 
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O pasak Europos Sąjungos oficialaus leidinio (2014), darbuotojas yra laikomas vyresnio 

amžiaus, kai jam sukanka 55 metai. Šiame darbe bus remtasi, Europos komisijos nustatyta vyresnio 

amžiaus riba – 55 metai. 

2 lentelėje patikti 2016-2020 metų 55-64 m. amžiaus grupės vyrų ir moterų nedarbo rodiklių 

pokyčiai. Galima pastebėti, jog nedarbo lygis 2016 – 2019 metais, kasmet nežymiai, bet mažėjo. 

Tačiau 2020 metais nedarbas staigiai padidėjo net 3 proc. arba beveik 10 tūkstančių naujų bedarbių. 

Galima daryti prielaidą, jog bedarbių skaičius šioje amžiaus grupėje padidėjo dėl pasaulinės  

COVID-19 pandemijos. 

2 lentelė. Lietuvos vyrų ir moterų (55-64 m. amžiaus grupė) nedarbas. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

PROCENTAI 7,7 7,3 7,2 6,9 9,9 

TŪKSTANČIAI 21,2 20,7 21,5 20,8 30,7 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Nedarbas pagal bedarbių amžiaus grupes ir lytį. 

(2021). Prieiga per internetą: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=46310aee-

b0c8-43e9-b5fb-49916c2b6c2a#/  

 

Paveiksle pateikti vyrų ir moterų nedarbo rodikliai Lietuvoje nuo 2016 iki 2020 metų. Lyginant 

vyrų ir moterų nedarbą matome, jog iki 2019 metų vyrų skaičius buvo didesnis, tačiau jis palaipsniui 

mažėjo. Moterų nedarbas, nors ir buvo mažesnė, tačiau nuolat augo. 2020 metais tiek vyrų, tiek 

moterų skaičius staigiai išaugo ir tapo lygus. 

 

1 pav. Vyrų ir moterų nedarbo rodiklių palyginimas Lietuvoje, procentais. 
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Nedarbas pagal bedarbių amžiaus grupes ir lytį. 

(2021m.). Prieiga per internetą: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=46310aee-

b0c8-43e9-b5fb-49916c2b6c2a#/ 

 

Apibendrinant galima teigti, jog skirtinguose šaltiniuose vyresnio amžiaus grupių ribos yra 

nurodomos nevienodai, dažniausiai prie vyresnio amžiaus žmonių priskiriami žmonės nuo 55 metų. 

Dėl augančios šalių ekonomikos ir geresnių gyvenimo sąlygų amžius, kada išeinama į pensiją nuolat 

didėja – 2026 m. Lietuvoje pensinis amžius bus 65 metai. Lietuvoje pastebimas nedarbo augimas 

2020 m. bendroje vyrų ir moterų grupėje. Lyginant jas atskirai, pastebima, jog vyrų nedarbas 

pastaraisiais metais mažėjo, o moterų augo.  

 

Vyresnio amžiaus žmonių nedarbo priežastys 

Prasidėjus karantinui (Lietuvos statistikos departamentas, 2020) į Lietuvą sugrįžo nemažai 

emigravusių žmonių. „Nuo 1990 m. pernai (2020 metais) pirmą kartą imigrantų skaičius buvo 

didesnis negu emigrantų– 10,8 tūkst. daugiau žmonių imigravo negu emigravo“ (Lietuvos statistikos 

departamentas, 2020). Kadangi daugiausiai sugrįžusių emigrantų yra jaunesnio amžiaus, 

priklausančių 20-34 metų grupei, jie iškart tapo prioritetine grupe darbo paieškoje, nes išmano 

kompiuterinį raštingumą, taip pat lengvai prisitaiko naujoje aplinkoje bei turi patirties svetur. Lygių 

galimybių kontrolierių tarnyba (2014) teigia „ <...> darbo skelbimuose galima matyti nurodomą 

jauną ir veržlų kolektyvą, o ir asmuo ieškomas tai pozicijai turi atitikti šias savybes.“ Tai yra viena iš 

priežasčių, kodėl vyresniems žmonėms yra sunkiau susirasti darbą – darbdavys dažniau renkasi 

jaunesni kandidatą, nes vyresnio amžiaus žmonėms yra sunkiau prisitaikyti (išmokti) prie naujų 

technologijų ir pokyčių. Taip pat, pandemijos metu dažnas darbas vyksta nuotolinių būdu – kas 

reikalauja tam tikros kvalifikacijos, bei žinių, kurių trūksta vyresnio amžiaus žmonėms.  

Dėl visuomenėje nusistovėjusių normų bei mąstymo stereotipų dauguma vyresnio amžiaus 

žmonių patys nepasitiki savo jėgomis ir, prireikus mokytis naudotis technologijoms, bijo prašyti 

pagalbos, o kartais dėl sukelto streso net pasirenka išeiti iš darbo. Tai parodo dar vieną bėdą, dėl 

kurios yra sunkiau susirasti arba išlaikyti esamą darbą, – diskriminaciją dėl amžiaus arba palaikymo 

darbo aplinkoje nebuvimą. Vyresni darbuotojai yra apibūdinami, kaip „konservatyvūs, 

netolerantiški, nelankstūs bei nepakankamai kvalifikuoti. Taip pat jiems yra sunkiau prisitaikyti prie 

nuolat kintančių darbo sąlygų bei situacijų.“ (Higienos institutas, 2016) Eurobarometer atlikto 

tyrimo rezultatai (Special Eurobarometer 378, 2012), parodė, jog vyresnio amžiaus žmonėms neretai 
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darbo vietoje tenka susidurti su neigiamais komentarais dėl jų lėtesnio prisitaikymo aplinkoje, 

dirbant su naujomis technologijomis. 

Kitas apsektas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį – vyresnio amžiaus darbuotojams daugėja 

sveikatos sutrikimų. Dėl kvalifikacijos trūkumo, daugeliui vyresnio amžiaus žmonių tenka dirbti 

darbą, kuriame reikia fizinių jėgų; taip pat atsiranda lėtinių ligų, kurios nebūdingos jaunesnių 

darbuotojų tarpę. Sodros duomenimis (2019) vyresnio amžiaus darbuotojai serga ilgiau ir dažniau. 

Darbdavys, pasirinkdamas naują darbuotoją, dažnai atsižvelgia į sveikatos faktorius, dėl ko yra 

pasirenkamas jaunesnis darbuotojas. 

Smilgevičiaus (1998) teigimu, dauguma vyresnio amžiaus žmonių norėtų išlaikyti darbo vietą 

net ir išėję į pensiją. Autoriaus nuomone, žmogaus metai neatspindi jo gyvenimo būdo ir pajėgumo 

dirbti. Tačiau daugumoje pasaulio šalių vis dar vyrauja nuostata, jog vyresnio amžiaus žmogus nėra 

pajėgus tęsti darbo dėl kvalifikacijos trūkumo bei lėtesnio gyvenimo būdo. Butcher, Robertson ir 

Warr (2004) pastebėjo, jog vyresnio amžiaus asmenys, kurie ne savo noru paliko darbo vietą ar 

nustojo užsiiminėti įprasta veikla pradeda senti greičiau nei aktyvus piliečiais. Tačiau net ir norintys 

tęsti darbą dažniausiai sulaukia neigiamo atsakymo iš darbdavių, kurie verčiau renkasi jaunesnį 

darbuotoją, kuris jų nuomone yra pajėgesnis. 

Apibendrinant galima teigti, jog daugumą darbdavių renkasi jaunesnio amžiaus darbuotoją dėl 

turimų technologinių žinių ir darbo tempo. Nors vyresnio amžiaus darbuotojas turi sukaupęs 

daugiau žinių ir patirties jam yra sunkiau prisitaikyti naujoje aplinkoje. Lietuvoje ir visame pasaulyje 

vis dar yra diskriminacijos problema, kai darbo atrankos metu yra atsižvelgiama į asmens amžių. 

Visame pasaulyje yra daugybę vyresnio amžiaus žmonių, kuriems metai yra tik skaičiai, kurie 

neatspindi jų gebėjimų. Tačiau, dėl nusistovėjusių nuostatų apie vyresnio amžiaus žmones yra 

ganėtinai sunku būti aktyviam sulaukus pensinio amžiaus. 

 

Įmonių veiksmai galintys sumažinti vyresnio amžiaus darbuotojų nedarbą 

Europos Sąjunga kartu su Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra yra sudariusi 

programą (Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra, 2016) – darbuotojų amžiaus valdymas 

– kurios tikslas yra skirti papildomą dėmesį vyresnio amžiaus darbuotojams bei jų darbdaviams. 

Amžiaus valdymas yra suskirstytas į amžiaus valdymo grupes, kurios yra orientuotos į žmogaus 

gyvenimo etapus. Yra išskiriama šios grupės: 

Samdymas, karjeros raida, rotacija darbe ir darbuotojų perkėlimas – įmonės samdydamos 

naujus darbuotojus neturėtų diskriminuoti žmogaus, dėl jo amžiaus ar lyties. Įmonės, kurios palaiko 
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vienodas teises darbdaviams įgauną pranašumą, nes turi didesnę žmonių, bei patirties įvairovę. 

Įmonės, kurios vykdo darbuotojo karjeros planavimą, juos geriau parengia, bei gali ilgiau išlaikyti. 

Žinių perdavimas ir visą gyvenimą trunkantis mokymasis – net ir jauno žmogaus turimos žinios 

sensta. Todėl darbdaviai, kurie nuolat vykdo mokymus lengviau išlaiko esamus darbuotojus, kurie 

yra aukštesnės kvalifikacijos, nei įmonės kurios nevykdo mokymų. Jei visos įmonės vykdytų tokius 

mokymus, ateityje būtų išvengta vyresnių žmonių kvalifikacijos trūkumo. 

Lankstus darbo grafikas (nuotolinio darbo galimybės) – tai gali būti naudinga tiek 

darbuotojai, tiek darbdaviui. Dirbantis asmuo lengviau gali planuotis savo laiką, tai yra ypač aktualu 

vyresnio amžiaus žmonėms, kuriuo turi dažniau lankytis pas gydytojus, arba, dėl sveikatos sutrikimų 

ne visada gali atvykti į darbo vietą. Ne vieno tyrimo metu yra įrodyta, jog žmogus dirbantis pagal 

savo susidaryta darbo grafiką dažniausiai atlieka daugiau darbo, per mažesnį laiką, nei būdamas 

ofise. Taip pat pasirinkimo laisvė suteikia daugiau laisvo laiko, dėl ko juntamas mažesnis stresas. 

Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas, sveikatingumo skatinimas darbe – kiekvienas 

darbuotojas, nepriklausomai nuo jo amžiaus, turi teisę į tinkamą darbo vietos pritaikymą. 

Darbuotojas privalo darbo vietą pritaikyti pasikeitus darbuotojo sveikatai ar gebėjimams.  

Pasitraukimas iš darbo ir išėjimas į pensiją – kaip ir karjeros planavimas, taip ir išėjimas į pensiją 

turėtų vykti palaipsniui. Išeinančiam žmogui turi būti suteiktos galimybės tai daryti palaipsniui – 

mažinant darbo valandų skaičių. Taip pat žmogui, kuris vis dar yra pajėgus dirbti, turi būti suteikiama 

ši teisė, net išėjus į pensiją. 

Darbdaviams, vykdant šią programą, bus keliama darbuotojų kvalifikacija ir bus išvengiama 

vyresnio amžiaus darbuotojų atskirties. O pačios įmonės bus labiau socialiniai atsakingos bei turės 

daugiau įvairių žinių ir patirties kurias bus galima pritaikyti veikloje. Taip pat organizacijos turėtų 

pradėti vykdyti programas vyresnio amžiaus žmonių švietimui apie jų karjeros galimybe bei spragas. 

Taip būtų galima persikvalifikuoti arba išmokti naujų įgūdžių ir taip išlaikyti senbuvius darbo 

pozicijose. 

Lietuvos Respublikos socialinė apsaugos ir darbo ministerija taip pat skatina darbdavius būti 

labiau atsakingiems, dėl to šiuo metu skiria subsidijas darbdaviams, kurie išlaiko vyresnio amžiaus 

darbuotojus (nuo 60 metų). Šia programa išlaiko vyresnio amžiaus piliečiams darbo vietą, net jiems 

sergant. Ministerijos teigimu yra vykdomos papildomos priemonės, kurios padeda vyresnio amžiaus 

žmonėms išlaikyti esamą darbo vietą: „kitos priemonės apima emocinės pagalbos linijos senjorams 

finansavimą, vyresnio amžiaus asmenų skaitmeninio raštingumo ugdymą, intensyvesnį ir taiklesnį 

paslaugų teikimą savivaldybėse, nevyriausybinių organizacijų ir savanorių nukreipimą dirbti su 
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vyresnio amžiaus asmenimis<...>„. (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 

2020). 

Lietuvoje taip pat yra keletas pelno nesiekiančių organizacijų, kurios padeda vyresnio amžiaus 

žmonėms rasti laikinus darbus, taip skatindami jų aktyvumą. Viena iš tokių organizacijų VšĮ „Patirties 

įdarbinimas“ (Mano Žirmūnai, n. d.). Įmonės direktoriaus teigimu, pagrindinė vyresnio amžiaus 

žmogaus nedarbo problema, yra ta, jog jis nepajėgia vytis tobulėjančių technologijų. Atsižvelgdami 

į faktą, jog dauguma jaunų žmonių puikiai dirba kompiuteriu vyresnio amžiaus asmenys patys save 

nuvertina ir net nepretenduoja į laivą darbo vietą. Taip pat dažna situacija yra, kai žmogus pats save 

nuvertina, ir mąsto, jog jam labiau tinka žemesnės kvalifikacijos darbas. Pagrindinės šios ne pelno 

siekiančios organizacijos idėja, yra net tik pagalba susirandant darbą, bet ir žmogaus įtraukimas į 

bendrą veiklą, kurios dėka jis gali pasijusti naudingas. 

Apibendrinant galima teigti, jog kiekvieno žmogaus turimos žinios sensta ir norint jas plėsti, 

bei atnaujinti reikia mokytis. Įmonės, kurios savo darbuotojams vykdo nuolatinius mokymus išvengia 

įvairių problemų, nes darbuotojai kelia savo kvalifikaciją, įgyja naujus įgūdžius (pvz. kompiuterinio 

raštingumo ir pan.), tokios įmonės nepristygsta darbuotojų. Kaip ir asmens perkvalifikavimas, taip ir 

išėjimas į senatvės pensiją turėtų vykti palaipsniui ir neturėtų būti priverstinis. Lietuvoje veikia 

organizacijos, kurių tikslas yra mažinti vyrinių asmenų atskirtį, o Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija skatina darbdavius išlaikyti vyresnio amžiaus darbuotojus. 

 

Išvados 

1. Valstybėse pensinis amžius ilginamas dėl įvairių priežasčių (jaunų specialistų 

emigracija, ilgėja vidutinis darbo jėgos amžius ir kt.), tačiau ilgiau išliekantis sveikesnis vyresnio 

amžiaus žmogus ir pats nori ilgiau dalyvauti darbo rinkoje. 2020 metais nedarbas 55-64 m. amžiaus 

grupėje padidėjo net 3 proc. (beveik 10 tūkstančių naujų bedarbių). 

2. Senėjimas tai natūralus procesas, kurio metu žmogui darosi sunkiau įsisavinti naują 

informaciją bei išlikti aktyviam. Daugumai darbdavių yra lengviau ir pigiau pasamdyti jauną 

darbuotoją, kuriam nereikės skirti tiek laiko apmokymams. Tačiau nėra atsižvelgiama į vyresnių 

žmonių patirtį bei lojalumą. Vyresnio amžiaus darbuotojai dažniau girdi neigiamus komentarus 

darbe susijusius su lėtesniu darbu ir prisitaikymu naujoje aplinkoje. Tai žemina jų savivertę, dėl ko 

žmogus nustoja pasitikėti savo jėgomis. 

3. Įmonės nuolat ieško naujų darbuotojų, tačiau dauguma jų kreipia didesnį dėmesį į 

jauną žmogų. Organizacijos turėtų skirti didesnį dėmesį nuolatiniams darbuotojų mokymas, kurie 

padėtų atnaujinti turimas žinias bei įgauti naujų įgūdžių. Taip darbuotojai būtų pakankamai 



424 

kvalifikuoti atlikti darbą net ir vyresniame amžiuje. Įmonės turi vykdyti karjeros planavimo 

programą, kuri padėtų vyresnėms darbuotojams pasiekti norimus rezultatus. Taip pat reikia 

atsižvelgti ir į darbuotojo sveikata – galima sudaryti lankstesnį darbo grafiką, taip jis patirtų mažiau 

streso ir galėtų tinkamai atlikti savo darbo funkcijas. Šalies atsakingos valdžios institucijos turi 

prisidėti prie darbdavių (įmonių ir organizacijų) skatinimo išlaikyti vyresnio amžiaus darbuotojus. 
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EMPLOYMENT PROBLEMS IN OLDER AGE 

Summary 

A growing economy and better living conditions extend a person’s life expectancy. Different countries have their 
own view on when a person is considered to be elderly. Moreover, the retirement age varies in different countries. The 
aging statistics in Lithuania show that last year we had more than 100 thousand unemployed people in the group of 55-
64 age. For now, we are somewhere in the middle when comparing the same statistic to the rest of the world. A lot of 
older people are being discriminated in the workplace. The main source of such discrimination comes from older 
employee's lack of knowledge of new technologies. For this reason, they might be called slower or more conservative, 
by fellow co-workers. Comments like this can affect a person's self-esteem and stress levels. Additionally, this might 
encourage the person to leave the workplace. Researches and analysis of literature have shown that our society does 
not create the right conditions for senior people to stay active after retirement. However, in a lot of cases, elder people 
would like to be active and work even when they are retired. Unfortunately, the employer usually prefers to have a 
younger employee over an older one. This confirms our society's view on retired people in the workplace. Companies 
should work more on creating a friendly environment for senior people, by allowing them to choose more flexible time 
for work, also possibility to retrain. 
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JAUNIMO NEDARBO IR UŽIMTUMO PROBLEMOS BEI JŲ SPRENDIMAS. 

Danuta Šiškovskaja 

________________________________________________________________________________ 

Įvadas 

Demokratinės valstybės, tame tarpe ir Lietuva, deda daug pastangų, siekiant išspręsti įvarius 

jaunimui aktualius klausimus bei sudaryti palankias sąlygas jauno žmogaus asmenybei formavimuisi. 

Viena iš aktualių probleminių sričių yra jaunimo nedarbas ir užimtumas. Daug jaunų žmonių nedirba 

dėl įvairių priežasčių – kvalifikacijos bei įgūdžių stoka, jaunuolių dideli lūkesčiai. Jaunimas – tai 

valstybės ateitis ir, kad ji būtų sėkminga, reikia analizuoti bei spręsti jaunimo nedarbo ir užimtumo 

problemas. 

Straipsnio tikslas – išanalizuoti pagrindines jaunimo nedarbo bei užimtumo problemas 

Lietuvoje. 

Straipsnio uždaviniai: 

1. Išanalizuoti darbo rinkos, jaunimo nedarbo ir užimtumo esmę. 

2. Išnagrinėti pagrindinius veiksnius lemiančius jaunimo nedarbą. 

3. Pristatyti apklausos rezultatus. 

Metodai: mokslinės literatūros bei kitų informacijos šaltinių analizė, apklausa, palyginimo bei 

apibendrinimo metodas. 

 

1. Darbo rinkos, jaunimo nedarbo ir užimtumo esmė 

Pagal Lietuvos teisės aktus jaunas žmogus yra asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai) (Jaunimo 

politikos pagrindų įstatymas, 2003). Valstybė įvairiomis priemonėmis siekia integruoti jaunimą į 

darbo rinką. Darbo rinka – tai visų pirma visuomeninių santykių sistema, susijusi su darbo paklausa 

ir darbo pasiūla, t.y. su darbo pirkimu ir pardavimu (Paulavičius, 2002). Darbo rinka yra sudėtingas 

reiškinys ir, pasak Martinkaus B., Streikutės, Šnapštienės (1998), darbo rinka anksčiau buvo 

suvokiama kaip tam tikra vietovė, kurioje perkamos ir parduodamos prekės, kitaip darbo rinka 

galima įvardinti kaip erdvę, kurioje vyksta darbo jėgos mainai. Taip pat rinka nėra visada pastovi, ji 

keičiasi priklausomai nuo darbuotojų pasiūlos ir paklausos santykio. Darbo rinka tai yra ne tik 

sudėtingas, bet ir labai svarbus dalykas versle, Hofferth ir Collins (2000) teigimu, sėkmingai darbo 

rinkos plėtrai labai svarbus yra užimtumas. Moksliniuose šaltiniuose teigiama, kad darbo rinkos 

sąvoka galima apibūdinti plačiąja ir siaurąja prasme. 
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Kaip teigia Šileika ir Andriušaitienė (2007) „darbo rinką galima apibūdinti kaip rinkos posistemį 

arba, populiariai kalbant, jos sudėtinę dalį, kur pirkimo pardavimo objektas yra specifinė prekė – 

potencialus darbuotojas“. 

 

1 pav. Darbo rinkos, kaip savarankiško ekonomikos posistemio, formavimasis 

Šaltinis: Šileika ir Andriušaitienė, 2007, p. 20 

Toliau labai svarbu išanalizuoti jaunimo nedarbo ir užimtumo esmę, nes jaunimo nedarbo 

problema yra labai aktuali. Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, nedarbo lygis vis auga, COVID-19 

pandemijos krizė paveikė jaunimo užimtumą – daugiausiai darbo neteko jauni specialistai be darbo 

patirties arba su maža darbo patirtimi; jaunuoliams sunkiau susirasti darbą ir sudėtingiau konkuruoti 

su patyrusiais darbuotojais (Užimtumo tarnyba, 2021). Dėl tokių nesėkmių jaunimas praranda 

motyvaciją dirbti ir siekti savo tikslų. 

Darbas yra vienas iš pagrindiniu dalykų žmogaus gyvenime. Žmogus dirba, nes nori patenkinti 

savo poreikius (maistas, bustas, atostogos ir kt.) ir savirealizacijos tikslus (įgyti daugiau patirties, 

sėkminga karjera ir pan.). Taip pat dirbantis žmogus būtinas valstybei, nes būtent jis, mokėdamas 

mokesčius, išlaiko pensininkus bei vaikus. Būtent nuo darbo priklauso mūsų jaunimo ateitis. Žmogus 

dirbdamas naudoja savo ir fizinės, ir protinės galimybės, be to ir gauna už tai atlygį. Darbas yra 

sėkmingo gyvenimo pagrindas. 

Šiuo metų nedarbas yra labai didele problema. Moksliniuose straipsniuose rašoma, kad per 

pastaruosius penkerius metus daugelyje Europos šalių, tarp jų ir Lietuvoje, jaunimo nedarbo lygis 

buvo dvigubai didesnis už bendrą nedarbo lygį. Kas aštuntas Užimtumo tarnyboje registruotas 

žmogus buvo jauno amžiaus. Kaip teigia Statistikos departamentas (2020), nedarbo lygis Lietuvoje 

išaugo. Jaunimo (15–24 metų) nedarbo lygis 2020 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 23,1 proc. ir per ketvirtį 

padidėjo 2 procentiniais punktais. 2020 m. trečiąjį ketvirtį buvo 137,2 tūkst. 15–74 metų amžiaus 

bedarbių, iš jų 15–24 metų amžiaus – 23,7 tūkst. Per ketvirtį bedarbių skaičius padidėjo 11,3 tūkst., 

iš jų 15–24 metų amžiaus – 2,6 tūkst. Ilgalaikių bedarbių buvo 38,7 tūkst., arba 28,2 proc. visų 

bedarbių. Per ketvirtį ilgalaikių bedarbių skaičius padidėjo 4,2 tūkst., per metus – 10,4 tūkst.(žr. 1 

lentelė). 
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1 lentelė. Bedarbiai (tūkst.) 

 

Šaltinis: Statistikos departamentas. 

Apibendrinant galima teigti, kad darbo rinka yra itin sudėtingas reiškinys, kuris susijęs su darbo 

pirkimu ir pardavimu. Jaunimo nedarbas ir užimtumas yra labai aktuali problema, nes jaunimo 

nedarbo lygis auga. Jaunimo darbas yra itin svarbus dalykas kiekvieno žmogaus gyvenime, nes kol 

žmonės jauni, jie turi dirbti ir stengtis dėl sėkmingos praeities. 

 

2. Veiksniai lemiantys jaunimo nedarbą 

Jaunų žmonių nedarbą lemiančios priežastys ir problemos atsiranda anksčiau nei žmogus 

patenka į užimtumo tarnybą. Nedarbas jaunus žmones skatina marginalizuotis – tai reiškia, kad 

žmogaus asmenybė silpnėja. Beržinskienės (2005) teigimu ilgalaikis nedarbas jaunam žmogui daro 

neigiamą poveikį. Jaunuoliai pripranta prie tokio gyvenimo, prie užimtumo tarnybos mokamų 

išmokų ir pasidaro pasyvūs. 

Kaip teigia B. Gruževskis ir kt. (2009) jauni žmonės greitai pripranta prie nedidelės darbinės 

patirties, nesusiformavusio prisirišimo prie darbo organizacijos, gebėjimo lengviau prisitaikyti prie 

besikeičiančių aplinkybių, bet ilgalaikis nedarbas labai paveikia jaunimo pasitikėjimą savo jėgomis, 

skatina ir taip nedidelių profesinių bei socialinių įgūdžių menkėjimą, apsunkina ateities perspektyvų 

planavimą. 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (2020) įvardino tokias jaunimo 

nedarbo priežastis: 

• neįgyta arba įgyta nepakankama profesinė kvalifikacija; 

• įgytos kvalifikacijos neatitikimas darbo rinkos poreikiams; 

• praktinės patirties stoka; 
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• jaunuolių darbo paieškos įgūdžių stoka; 

• jaunuolių motyvacijos, socialinių kompetencijų stoka; 

• darbo vietų kokybė ir dideli jaunuolių lūkesčiai; 

Taigi, veiksniai lemiantys jaunimo nedarbą yra įvairūs. Visų pirmą matome, kad yra daug 

priežasčių pvz., kvalifikacijos, praktikos bei motyvacijos stoka. Bet visgi didesnė problema yra tai, 

kad jauni žmonės greitai pripranta prie nedarbo ir tai neigiamai atsiliepia jų ateičiai. 

 

3. Tyrimo „Jaunimo nedarbo ir užimtumo problemos“ rezultatai 

2021 m. kovo mėnesį atliktoje apklausoje „Jaunimo nedarbo ir užimtumo problemos“ 

dalyvavo 50 respondentų, kurių amžius buvo nuo 18 m. iki 25 m. 60 proc. respondentų buvo 18-20 

m. amžiaus. Iš 50 apklaustųjų, 37 buvo moterys ir 13 vyrų. Taip pat daugiau nei puse (66 proc.) 

respondentų turėjo tik vidurinį išsilavinimą. 

Į klausimą: „Kaip manote, į ką darbdavys atsižvelgia priimdamas jauną žmogų į darbą?“ beveik 

trečdalis respondentų (29,7 proc.) atsakė, kad darbdavys atsižvelgia į patirtį, 25,25 proc. 

respondentų atsakė, kad atsižvelgia į išsilavinimą, o 18 proc. – į bendravimo įgūdžius. 13,8 proc. 

respondentų pažymėjo išvaizdą ir beveik tiek pat respondentų (13,1 proc.) – rekomendacijas. Taigi, 

išvaizda ir rekomendacijas yra mažiau svarbūs, nei patirtis (žr. 2 pav.). 

 

2 pav. Veiksniai, į kuriuos atsižvelgia darbdavys, priimdamas jauną žmogų į darbą, %  

Į klausimą apie nedarbo lygį Lietuvoje (žr. 3 paveikslą) daugiausia respondentų, tai yra 31 

jaunuolis (59,6 proc.) atsakė, kad nedarbo lygis Lietuvoje, jų manymų, yra vidutinis, 17 jaunuolių 

atsakė, kad aukštas ir tik 2 jaunuoliai atsakė, kad nedarbo lygis yra mažas.  

patirtis
29,70%

išsilavinimas
25,25%

rekomendacijos
13,10%

išvaizda
13,80%

bendravimo 
įgūdžiai

18%

Patirtį išsilavinimą rekomendacijas išvaizdą bendravimo įgudziūs
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3 pav. Nedarbo lygis Lietuvoje pagal respondentų nuomonę. 

Dar vienas svarbus klausimas buvo, išsiaiškinti, kokie veiksniai turi įtakos jaunimo nedarbui. 

Daugiausiai (25,3 proc.) respondentų atsakė, kad tai mažas atlyginimas, 20,7 proc. atsakė, kad 

motyvacijos stoka, 17,3 proc. paminėjo patirties stoką; 12 proc. respondentų pasirinko darbo 

dislokaciją, o 12 proc. respondentų nurodė informacijos trūkumą darbo rinkoje, ir mažiausiai (10 

proc.) atsakė, kad išsilavinimo stoka. 3 respondentai nurodė papildomą savo variantą: tinginystė, 

diskriminacija pagal lytį ir skiriama pašalpa jaunimui. (žr. 4 pav.) 

 

 

4 pav. Veiksniai turintys įtaką jaunimo nedarbui. 

Paskutinis klausimas buvo dėl galimybių sumažinti nedarbo lygį Lietuvoje. Beveik pusė 

respondentų (46,6 proc.), atsakė, kad reikia didinti atlyginimus, beveik trečdalis (30,7 proc.) atsakė, 

kad reikia suteikti daugiau galimybių trumpalaikiams kursams baigti, o 22,7 proc. respondentų 

nurodė, kad reikia mažinti reikalavimus darbo vietoms (žr. 5 pav.). 
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5 pav. Kaip sumažinti nedarbo lygį Lietuvoje? 

Taigi, apibendrinant respondentų atsakymus, matome, kad daugiausiai respondentų turi tik 

tai vidurinį išsilavinimą. Be to respondentai teigia, kad daugiausiai jaunimo nedarbui turi mažas 

atlyginimas bei motyvacijos stoka. Norint sumažinti jaunimo nedarbo lygį Lietuvoje, reikia didinti 

algas ir suteikti daugiau galimybių trumpalaikiams kursams baigti. 

 

Išvados 

1. Darbo rinka yra sudėtingas reiškinys, susijęs su darbo jėgos pirkimu ir pardavimu. 

Jaunimo nedarbo Lietuvoje lygis auga, nes jauni žmonės vis daugiau pripranta prie nedarbo ir 

nebenori dirbti. 

2. Pagrindinės jaunimo nedarbo priežastys yra: neįgyta kvalifikacija, patirties stoka, 

jaunuolių motyvacijos stoka ir kt. Jauni žmonės labai greitai pripranta prie nedarbo ir tai turi 

neigiamą poveikį jų gyvenimui (tampa pasyvūs darbo rinkoje). 

3. Respondentų nuomone Lietuvoje nedarbo lygis yra vidutinis ir jį reikia mažinti. 

Darbdaviams svarbi būsimų jaunų darbuotojų patirtis ir išsilavinimas. Pagrindiniai veiksniai, kurie 

turi įtakos jaunimo nedarbui yra: neįgyta arba įgyta nepakankama profesinė kvalifikacija, praktinės 

patirties stoka bei jaunuolių motyvacijos, socialinių kompetencijų stoka. 
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PROBLEMS AND TACKLING YOUTH UNEMPLOYMENT AND EMPLOYMENT 

Summary  

Nowadays, we are facing unemployment problems as far as possible, and most of those problems are with young 
people. Unemployment is a big problem, which is why it is necessary to pay a lot of attention to the problem of 
unemployment. Unemployment has a negative impact on young people. Most also have no knowledge of the job market 
and how it all starts. This article focuses on the labour market, its essence and unemployment problems. 
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FINANSINIŲ INSTITUCIJŲ KLIENTŲ ELGSENOS POKYČIAI COVID-19 PANDEMIJOS 

SĄLYGOMIS. 

Rugilė Skrebutėnaitė, Paulius Šadzevičius 

Mokslinio darbo vadovas – lektorė G. Mečėjienė 

Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas 

________________________________________________________________________________ 

Įvadas 

Pastaraisiais metais dėl technologinės pažangos daugelis verslų - nuo prekybos centrų iki 

bankų - nuolat pritaikė savo veiklą, produktus ir paslaugas, kad atitiktų nuolat kintančius klientų ir 

vartotojų reikalavimus. Todėl daugelis įmonių ir didelių organizacijų juda skaitmeninio virsmo 

tempu. Nors anksčiau ši pertvarka buvo daug laiko reikalaujantis ir brangus procesas, COVID-19 krizė 

privertė „atsibusti“ organizacijoms. Privalomas fizinių parduotuvių uždarymas, socialinis 

atsiribojimas ir uždarymas paskatino vartotojus ir įmones ieškoti naujų skaitmeninių būdų bendrauti 

ir teikti paslaugas. Skaitmeninė transformacija greitai tapo svarbiausiu įmonių, organizacijų ir 

vyriausybių prioritetu visame pasaulyje, siekiant patenkinti dabartinius poreikius ir užtikrinti verslo 

tęstinumą, taip pat aptarnauti klientus ir visą visuomenę. 

Straipsnio tikslas: išnagrinėti finansinių institucijų klientų elgsenos pokyčius pandemijos 

laikotarpiu. 

Straipsnio uždaviniai: 

1. Išanalizuoti finansines institucijas teoriniu aspektu.  

2. Išnagrinėti klientų elgsenos pokyčius COVID-19 pandemijos laikotarpiu. 

3. Pateikti finansinių institucijų prisitaikymą prie klientų pandemijos metu.  

Tyrimo metodai: mokslinės, teorinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė. 

 

1. Finansinių institucijų sąvoka. 

Finansų įstaiga – tai įmonė užsiimanti finansinių ir piniginių sandorių, tokių kaip indėliai, 

paskolos, investicijos ir valiutos keitimas, veikla. Finansų įstaigos apima platų verslo operacijų 

spektrą finansinių paslaugų sektoriuje, įskaitant bankus, draudimo bendroves, tarpininkavimo 

įmones. Praktiškai kiekvienam, gyvenančiam išsivysčiusioje šalyje, nuolat ar bent periodiškai reikia 

finansinių institucijų paslaugų. (Adam Hayes, Financial Institution, 2020 m.) 

Yra išskiriami pagrindiniai 9 finansinių institucijų tipai: 
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• Centriniai bankai 

• Internetiniai bankai 

• Taupymo ir paskolų asociacijos 

• Tarpininkavimo firmos 

• Hipotekos įmonės 

• Mažmeniniai ir komerciniai bankai 

• Kredito unijos 

• Investiciniai bankai ir įmonės 

• Draudimo kompanijos (Melissa Horton, What are the 9 major types of Financial 

Institution, 2020 m.) 

 

2. Klientų elgsenos pokyčiai COVID-19 pandemijos laikotarpiu. 

Pandemijos laikotarpiu, visiems buvo sunku prisitaikyti prie kitokio gyvenimo. Kadangi 

prasidėjus karantinui, žmonių buvo prašoma pasilikti namuose ir niekur nekeliauti, buvo laikinai 

uždaromos finansinės institucijos, prekybos centrai bei kitos prekyvietės. Vos paskelbus karantiną, 

grynųjų pinigų išgryninimo operacijos taip pat gerokai sumenko visose Baltijos šalyse. „Swedbank“ 

duomenimis, Lietuvoje buvo fiksuotos maždaug penktadaliu mažesnės pinigų išgryninimo operacijų 

apimtys. Jei anksčiau pirmenybė buvo teikiama tradiciniam aptarnavimui, daugiausia įmonės buvo 

orientuotos į fizinėse vietose dirbančių darbuotojų aptarnavimo kokybės gerinimą, tai dabar įmonės 

priverstos persiorientuoti į aktyvesnį skaitmeninių išteklių naudojimą. Neringa Kazlauskienė, 

„Shopper Quality Group“ valdybos narė, teigia, jog tai keičia ir pačius vartotojus ir jų įpročius. 

Valdybos narė mano, kad karantino metu įsigalėję verslo pokyčiai ir dėl jų atsiradę nauji vartojimo 

įpročiai pandemijos protrūkiui praėjus niekur nedings, kuo toliau, tuo dažniau bus renkamasi 

klientams teikti paslaugas internetu ir kitomis nuotoliniu būdu aptarnaujančių darbuotojų įgūdžiams 

gerinti. 

COVID-19 radikaliai paveikė vartotojų elgseną visame pasaulyje. Bankai abejoja, ar šie pokyčiai 

tęsis, kai baigsis visuotinis blokavimas ir pandemija išsisklaidys. Prieš pandemiją vartotojų lūkesčiai 

keitėsi, o vykdydami skaitmeninės ir technologijos pertvarkymo programas bankai keitė produktų ir 

paslaugų teikimo vartotojams būdą. Siekdami visiškai suprasti pandemijos poveikį vartotojų 

nuotaikai ir elgesiui, buvo sukurtas „EY Future Consumer Index“, kad padėtų verslo lyderiams 

pamatyti kylančias tendencijas ir suprasti, kurios yra laikinos ir kurios sukels esmines permainas. 
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Peržvelgus atsakymus, galima matyti keturis būdus, kaip keičiasi vartotojų ir bankų elgsena 

reaguojant į COVID-19: 

1. Pasikeitė bankinių paslaugų naudojimosi būdas, tačiau jis nebus nuolatinis. Dauguma 

žmonių teigia, kad dėl COVID-19 pasikeitė naudojimasis bankinėmis paslaugomis. Tai, ko gero, 

nenuostabu, nes pandemija apribojo daug ką, maždaug du trečdaliai teigė, kad jie mažiau lankosi 

fizinėse parduotuvėse. Remiantis daugiau nei 250 bankų pranešimais iš 50 rinkų, nuo 2020 m. sausio 

mėnesio filialų uždarymai ar prieigos prie jų apribojimai buvo viena iš pirmųjų priemonių, kurių 

ėmėsi bankai, kai pasaulio šalių kaskada pradėjo blokavimą.  

2. Grynųjų pinigų naudojimas kurį laiką mažėjo, tačiau COVID-19 tikrai pagreitino jų mažėjimą. 

Daugeliui kompanijų uždarius savo filialus, vartotojai apsipirkinėja internetu. Taip pat, buvo 

išreikštas susirūpinimas, jog COVID-19 virusas gali plisti per grynuosius pinigus. Dėl to, kai žmonės 

apsipirkinėja fizinėse parduotuvėse, atsiskaitymams naudoja bekontaktes priemones. Be to, nemaža 

dalis tikisi, kad per ateinančius porą metų, bus mažiau naudojamasi grynaisiais pinigais. 

3. Atsakinga bankininkystė yra svarbesnė nei bet kada. Bankai pirmiausia remia savo klientus 

per pandemiją – jie perduoda vyriausybės skatinimo priemones, siūlo klientams toleranciją ir 

finansavimą nepaprastosios padėties atveju bei teikia pagalbą.  

4. Klientai norės didesnio lankstumo ir saugumo. Dabartinė pandemija daugeliui yra didelis 

finansinis šokas. Norint atsigauti po šios krizės, reikės pasikliauti didesne bankų parama ir 

lankstumu, kad klientai galėtų atsistoti ant kojų. 

 

3. Finansinių institucijų prisitaikymas prie klientų pandemijos metu. 

Tarp gresiančios ekonominės COVID-19 pandemijos nuosmukio bankai turi daug sunkių 

pasirinkimų, įskaitant tai, kaip apsaugoti savo darbuotojus ir klientus, vis tiek teikiant būtiniausias 

paslaugas. Bankai teikia pirmenybę padėti savo klientams išgyventi į sunkų laikotarpį.  

Bankų plane pirmenybė buvo teikiama klientų ir darbuotojų sveikatai užtikrinant kuo saugesnę 

darbo aplinką. Jie uždarė klientų aptarnavimo padalinius, išlaikydami atvirus savitarnos terminalus 

ir bankomatų zonas.  

Kai kurie bankai siūlė dviejų mėnesių „kreditines atostogas“ savo individualiems klientams ir 

labiau pažeidžiamų sektorių juridiniams asmenims atidėti pagrindinius mokėjimus nuo trijų iki šešių 

mėnesių.  

Besikeičiančiomis aplinkybėmis, kai kurie bankai taip pat siūlo klientams naujus sprendimus, 

pritaikytus jų poreikiams ir pageidavimams. „Georgia of Georgia“ generalinis direktorius Archil 

Gachechiladze teigė, jog atnaujino skambučių centrus, tuo tarpu, kai tie darbuotojai dirba namuose 
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– suteikdami mažmeniniams klientams trijų mėnesių lengvatinį laikotarpį dėl visų rūšių paskolų 

palūkanų ir pagrindinės sumos bei panaikindami mokesčius už operacijas, vykdomas per mobiliojo 

ir internetinės bankininkystės platformas. Šios priemonės buvo įgyvendintos siekiant apriboti 

klientų poreikį lankytis padaliniuose ir paskatinti juos naudotis skaitmeniniais kanalais, sumažinti 

viruso plitimą ir užtikrinti klientų ir darbuotojų sveikatą ir saugumą. 

 

Išvados 

1. Finansų įstaiga – tai įmonė užsiimanti finansinių ir piniginių sandorių, tokių kaip 

indėliai, paskolos, investicijos ir valiutos keitimas, veikla. 

2. COVID-19 radikaliai paveikė vartotojų elgseną visame pasaulyje. Pasikeitė bankinių 

paslaugų naudojimas, sumažėjo grynųjų pinigų naudojimas, bankai rūpinasi savo klientais.  

3. Viso pasaulio finansinės institucijos stengiasi įvairiais būdais, kaip apsaugoti klientus, 

suteikdami įvairiausias lengvinančias aplinkybes. 
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Changes in the behavior of financial institution customers in the conditions of the COVID-19 pandemic 

Summary 

A financial institution (FI) is a company engaged in the business of dealing with financial and monetary 
transactions such as deposits, loans, investments, and currency exchange. COVID-19 has radically affected consumer 
behavior around the world. The use of banking services has changed, the use of cash has decreased, and banks are 
taking care of their customers. Banks have been particularly noteworthy because each also gave priority to helping their 
customers get through this difficult period. 
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SOCIALINIO VERSLO SITUACIJA IR GALIMYBĖS LIETUVOJE. 

Liudmila Sperskienė 

Mokslinė vadovė – lekt. Žana Prokopovičienė 

Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas 

________________________________________________________________________________ 

Įvadas 

Šiandieninės pandemijos kontekste, socialinis verslas suvokiamas kaip vienas iš esminių ir 

svarbiausių, šiuolaikinės visuomenės, jos socialinės ir ekonominės raidos prioritetų. Šiuolaikinėje 

visuomenėje reiškiasi daug įvairių vertybinių orientacijų bei nuostatų, kurios lemia pačios 

visuomenės siekius bei lūkesčius, kartu – suvokiamos ir spręstinos problemos. Viena iš pagrindinių 

socialinio verslo atsiradimo priežasčių – globalėjantis pasaulis. Socialinis verslas yra kaip galimybė 

įveikti globalizacijos keliamus iššūkius: socialines problemas, tokias kaip jaunimo nedarbas, 

visuomenės senėjimas, maisto ir pajamų netolygus paskirstymas. Taip pat, pasaulyje esančios 

globalinės problemos, kaip klimato atšilimas, senkantys gamtiniai ištekliai ir grėsmės, verčia pasaulį 

ieškoti globalių sprendimų, kurių negali išspręsti tradicinis verslas.  

Straipsnio tikslas – atskleisti socialinio verslo situaciją ir galimybes Lietuvoje.  

Straipsnio uždaviniai:  

1. Išnagrinėti socialinio verslo koncepcijos esmę.  

2. Išanalizuoti socialinio verslo aplinką Lietuvoje. 

3. Apžvelgti socialinio verslo geruosius pavyzdžius Lietuvoje. 

Straipsnio metodai: mokslinės literatūros ir kitų šaltinių analizė, palyginimas.  

 

1. Socialinio verslo koncepcija 

Europos Sąjunga pastaraisiais metais vis didesnę reikšmę teikia socialinės ir ekonominės 

atskirties bei lygių galimybių klausimams. Apie socialinio verslo reiškinį Europoje pradėta kalbėti 

1990 m. Italijoje, kuomet viešųjų paslaugų sektorius nesugebėjo atliepti visų visuomenės poreikių. 

Socialinis verslas pradėjo užpildyti nišas, kurių neįgyvendino tradicinis verslas. Išanalizavus įvairius 

teorinius ir mokslinius šaltinius pastebėtina, kad socialinis verslas vis dar neturi vienos konkrečios 

apibrėžties, bet yra išskiriamos pagrindinės dvi kryptys: anglo-amerikietiška ir europietiškoji. Šias 

kryptis studijavę Monzón ir Chaves (2012) teigia, kad anglo-amerikietiškosios socialinio verslo 

apibrėžtis yra gan plati: nuo ne pelno siekiančių organizacijų, turinčių socialinę misiją iki tokių, kurių 

centrinė ašis yra socialinės inovacijos. Žemyninės Europos socialinio verslo koncepcija remiasi trimis 
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pagrindinėmis dimensijomis, apibūdinančiomis socialinį verslą: socialinė, verslumo ir valdymo 

(Campos, 2012). 

Socialinio verslo plėtros Lietuvoje galimybių studijos tyrime atliktame 2016 m. teigiama, kad 

Europos Komisijos dėmesys socialinei ekonomikai ir socialiam verslui išaugo tik 2011 m. Tai siejama 

su pasauline ekonomikos krize prasidėjusia 2008 m. bei jos skaudžiais padariniais. Nutikusios krizės 

pasekmės ryškiai atsispindėjo socialinėje prizmėje – išaugo nedarbo lygis, nepasitenkinimas 

socialinis garantijomis ir pan. Tai lėmė aktyvesnį dėmesio skyrimą socialinei ekonomikai.  

Socialinė ekonomika yra svarbus ES ekonomikos ramstis – ji sudaro apie 10 proc. bendrojo 

vidaus produkto. Socialinės ekonomikos srityje ES dirba daugiau kaip 11 mln. darbuotojų (4,5 proc. 

dirbančių ES gyventojų). Kas ketvirta kasmet ES įsteigiama nauja įmonė (Prancūzijoje, Suomijoje ir 

Belgijoje – kas trečia) yra socialinė įmonė. Didžiojoje Britanijoje 2010 metais socialinės įmonės 

sudarė 5,7 proc. visų įmonių, 2012 metais – 5,9 proc. (Dėl socialinio verslo koncepcijos patvirtinimo, 

2015). Socialinę ekonomiką sudaro įvairios organizacijos, pasižyminčios keliomis savybėmis tokiomis 

kaip: 

a) jos yra ne valstybinės, bet privačios; 

b) jos veikia autonomiškai; 

c) jų pagrindinis tikslas yra tenkinti žmonių reikmes, o ne siekti finansinės naudos; 

d) jos gali vykdyti ekonomines veiklas, bet pajamos nėra jų pagrindinis tikslas; 

e) tai demokratinės organizacijos; 

f) visas lėšas naudoja siekiant socialinės misijos (Campos, Spear, Frobe, 2012). 

Europos Komisijos SBI (Social Business Initiative) apibrėžtis numato konkrečius indikatorius 

aiškiau apibūdinant socialiniui verslui reikalingas funkcijas: verslumo (nuolat vykdoma komercinė 

veikla), socialinis (veiklos tikslas – socialinio poveikio kūrimas) ir valdymo arba organizacinis (pelno 

reinvestavimas į poveikį, skaidrumas) (Stroputė, Kairytė, 2019).  

Verslumo aspektas atskiria socialinį verslą nuo tradicinių nevyriausybinių organizacijų ar 

socialinės ekonomikos subjektų, kurie siekia socialinio tikslo, bet nevykdo reguliarios ekonominės 

veiklos. Socialinis aspektas iškelia aiškius pirminius tikslus, kurie atskiria socialinio verslo subjektus 

nuo tradicinių pelno siekiančių verslo subjektų. Tuo tarpu, valdymo arba organizacinis aspektas 

nustato mechanizmus skirtus užtikrinti socialinių tikslų įgyvendinimą ir dar griežčiau atskiria socialinį 

verslą nuo tradicinių verslo subjektų bei nevyriausybinių organizacijų (Stroputė, Kairytė, 2016). 

Šiomis apibrėžtimis vadovaujamasi ir Lietuvoje. 

Atsižvelgiant į tai, kad socialinis verslas ir jo plėtra yra vertinami kaip iš esmės naujas reiškinys, 

būtina suprasti, kad pati socialinio verslo sąvoka yra galutinai nenusistovėjusi; ji gali būti aiškinama 



440 

ir traktuojama kaip daugialypė ir nevienodai apibrėžiama. Teorinėje ir daugialypėje socialinės ir 

ekonominės raidos praktikoje susiklostę praktiniai požiūriai į socialinį verslą ir jo plėtrą 

neišvengiamai pasižymi didžiule įvairove, tiek mokslinio pažinimo, tiek praktinio taikymo studijose 

(Melnikas, Jakubavičius, Leichteris, Stumbrytė, 2017). 

Lietuvos ir užsienio ekspertai bei institucijos teikia skirtingus socialinio verslo apibrėžimus (1 

lentelė). Tačiau pagrindinis visų apibrėžimų pagrindas yra socialinės vertės kūrimas sprendžiant 

socialines ir globalines problemas. Remiantis Kanados mokslininkų P. A. Dacin ir M. T. Dacin (2010) 

vykdytos studijos metu, kurioje buvo analizuojamos 37 socialinio verslo sąvokos, buvo išskirtas 

pagrindinis sampratos aspektas – „socialinio verslininko pirminė misija yra kurti socialinę vertę 

pasitelkiant sprendimus socialinėms problemoms spręsti“ (Santos, 2012). 1 lentelėje pateikiamos 

įvairios socialinio verslo apibrėžtys.  

 

1 lentelė. Socialinio verslo apibrėžtys 

Šaltinis Socialinio verslo apibrėžtis 

Socialinio verslo 

koncepcija 2015 m. 

Socialinis verslas – tai verslo modelis, pagal kurį, išnaudojant rinkos 

mechanizmą, pelno siekimas susiejamas su socialiniais tikslais ir 

prioritetais, remiamasi socialiai atsakingo verslo bei viešojo ir privataus 

sektorių partnerystės nuostatomis, taikomos socialinės inovacijos. 

Socialinis verslas apima tris pagrindinius aspektus: verslumo (nuolatinė 

ūkinė komercinė veikla), socialinį (socialinių tikslų siekimas) ir valdymo 

(ribotas pelno paskirstymas, skaidrus valdymas). 

Nobelio premijos 

laureatas Muhammad 

Yunus 

Verslas su aiškiai apibrėžta socialine misija, kurio rezultatai matuojami 

socialiniu poveikiu, o ne sugeneruotu pelnu. Dalis pelno atitenka 

investuotojams, kol jie susigrąžina savo pradinę investiciją, o toliau 

100 % pelno reinvestuojama į apsibrėžtos socialinės problemos 

sprendimą. 

www.socialinisverslas.lt Socialiniai verslai – tai organizacijos, kurių misija yra atrasti kūrybiškus, 

verslius sprendimus didžiausioms socialinėms visuomenės 

problemoms spręsti. 

 „Schwab“ Šveicarijos 

socialinio verslumo 

fondas  

Tai organizacija, siekianti stabilių, išmatuojamų, sistemingų socialinių 

pokyčių ir naudojanti naujus išradimus, technologijos bei strategijos 

pasiekti savo tikslus. 

Šaltinis: sudaryta darbo autorės 
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2015 metais buvo priimta Lietuvos socialinio verslo koncepcija kurioje teigiama, kad „socialinis 

verslas – tai verslo modelis, pagal kurį, išnaudojant rinkos mechanizmą, pelno siekimas susiejamas 

su socialiniais tikslais ir prioritetais, remiamasi socialiai atsakingo verslo bei viešojo ir privataus 

sektorių partnerystės nuostatomis, taikomos socialinės inovacijos“. Taip pat koncepcijoje 

numatoma, kad „socialinis verslas apima tris pagrindinius aspektus: verslumo (nuolatinė ūkinė 

komercinė veikla), socialinį (socialinių tikslų siekimas) ir valdymo (ribotas pelno paskirstymas, 

skaidrus valdymas)“. Socialinis verslas vykdo nuolatinę ūkinę komercinę veiklą, teikia arba gamina 

paslaugas ar prekes, susijusias su socialinių reikšmių tenkinimu ar siekdamas socialinio tikslo 

(Lietuvos socialinio verslo koncepcija, 2015). Nobelio premijos laureatas Muhammad Yunus 

Bangledeše įkūres „Grameen“ banką, kuris išduoda mikrokreditus vargšams, socialinį verslą 

apibūdiną kaip „verslas su aiškiai apibrėžta socialine misija, kurio rezultatai matuojami socialiniu 

poveikiu, o ne sugeneruotu pelnu“ (Santos, 2012). Socialinio verslo platforma 

www.socialinisverslas.lt išskiria, kad socialinis verslas turi ieškoti sprendimų didžiausioms 

socialinėms bėdoms spręsti. O Šveicarijos socialinio verslumo fonas „Schwab“ socialinį verslą vertina 

kaip organizaciją, ieškančią sistemingų socialinių pokyčių ir taikančią inovacijas. 

Roger Martin ir Sally Osberg 2007–ųjų Stanford Social Innovation Review leidinyje, teigia – 

„socialinio verslo vystytojai yra vedami, visų pirma, altruizmo, vadinasi, socialinės misijos, o ne 

pinigų motyvacijos“ (Phills, Deiglmeier, Miller, 2008). Taigi, svarbu pabrėžti, kad pagrindinis 

komponentas skiriantis socialinį verslą nuo tradicinio yra socialinė misija ir kuriama vertė.  

Apibendrinant galima teigti, jog socialinis verslas – tai įmonės ir organizacijos vykdančios 

socialinio verslo modelį ir turinčios socialinę misiją. Pagrindinis skirtumas tarp socialinio ir tradicinio 

verslo yra socialinės vertės kūrimas.  

 

2. Esama socialinio verslo situacija Lietuvoje 

Atsižvelgiant į besikeičiančią pasaulio ekonomiką, visuomenėje sparčiai auga socialinė 

atsakomybė. Socialinių ir ekonominių aspektų raidos tendencijos keičia ūkio subjektų elgesį – 

įmonės vis dažniau deklaruoja savo socialinę atsakomybę, bet ir elgiasi socialiai atsakingai.  

Socialinio verslo koncepcijoje nurodoma, kad Lietuvoje yra menkai pasitikima privačia 

iniciatyva, socialinis verslas yra mažai žinomas, trūksta geros praktikos pavyzdžių ir užsienio šalių 

patirties sklaidos, stokojama skatinamųjų ir finansinės paramos priemonių, taip pat socialinio 

verslumo mokymų, kompetencija ir žinios šioje srityje ribotos, todėl tik keletas organizacijų savo 

veikloje taiko socialinio verslo principus. Išskirtos ryškiausios socialinio verslo iniciatyvos Lietuvoje 

vykdomos neformaliojo švietimo, socialinės atskirties mažinimo, tikslinių grupių reintegravimo į 

http://www.socialinisverslas.lt/
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darbo rinką ir užimtumo didinimo srityse, tačiau nėra statistinių duomenų, kiek tokių verslų ar 

iniciatyvų jau veikia (Socialinio verslo koncepcija, 2015). 

Socialinis verslas sparčiai vystosi Europos Sąjungos šalyse, tačiau Lietuvoje šis verslo modelis 

dar tik pradeda įsitvirtinti. Pagal Lietuvos socialinio verslo asociacijos duomenis, vertinant socialinės 

ekonomikos situaciją Europoje, Lietuva yra priskiriama prie valstybių, kuriose socialinės ekonomikos 

koncepcija yra beveik nežinoma (Socialinio verslo galimybių studija, 2019). Pasak Lietuvos socialinio 

verslo asociacijos direktorės Viktorijos Bražiūnaitės (2021), šiuo metu Lietuvoje socialinio verslo 

reguliavimas bei teisinis reglamentavimas dar tik formuojasi. Lietuvos teisinėje bazėje dar nėra 

įtvirtintas aiškus socialinio verslo apibrėžimas, nėra aiškių reguliacinių mechanizmų bei atskirų 

paramos priemonių socialinio verslo, kaip atskiro sektoriaus plėtrai. To pasėkoje yra labai sudėtinga 

nustatyti tikslų socialinių verslų skaičių Lietuvoje (Lietuvos socialinio verslo asociacija, 2021). 

2021 m. buvo sukurta nauja socialinio verslo platforma 

(https://socialinisverslas.verslilietuva.lt/), skatinanti socialinių verslų plėtrą Lietuvoje. Šioje 

platformoje kviečiamos registruotis visos organizacijos, vykdančios socialinio verslo modelį arba 

registruoti savo socialinio verslo idėją ir naudotis mokymų platforma (Versli Lietuva, 2021). Taip pat, 

„Versli Lietuva“ yra bandžiusi apskaičiuoti socialinio verslo įmonių skaičių jau anksčiau, tačiau dėl 

esančio neaiškaus socialinio verslo apibrėžimo, jis yra netikslus.  

Pagal šiuo metu svarstomą socialinio verslo plėtros įstatymo projektą buvo sudaryta schema 

(1 pav.), kurioje pateikiami pagrindiniai socialinio verslo kriterijai Lietuvoje. 

 

1 pav. Socialinio verslo kriterijai Lietuvoje  

Šaltinis: sudaryta autorės pagal LR socialinio verslo plėtros įstatymo projektą, (2019) 

Lietuvos Respublikos socialinio verslo plėtros įstatymo projektas (2019) labai tiksliai išskiria, 

kas yra socialinis verslas, kadangi socialinio verslo sąvoka vis dar yra interpretuojama labai skirtingai 

įvairių interesų grupių. Pastebima, kad dauguma viešojo sektoriaus atstovų ir įstatymų leidėjų 

SOCIALINIO VERSLO ĮMONĖ

1)  labai maža, maža arba vidutinė įmonė;

2) siekia socialinio poveikio;

3) metinės pajamos iš ekonominės veiklos sudaro daugiau nei 50 procentų visų 
socialinio verslo subjekto pajamų;

4) daugiau nei 80 procentų iš ekonominės veiklos gauto pelno skiriama socialiniam 
poveikiui;

5) ekonominės veiklos ir socialinio poveikio siekimo procesus organizuoja 
konsultuodamasis su asmenimis, kuriems daromas socialinis poveikis socialinio verslo 
subjekto vykdoma veikla.

https://socialinisverslas.verslilietuva.lt/?fbclid=IwAR14O1Y4w8Wf_06FYMymk04tMvgInsuO1HzRMCEb47Np--5XsncepkmYngc
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socialinį verslą tapatina su darbo integracija skatinanti verslą. Kuomet socialinis verslas yra 

painiojamas su socialinėmis įmonėmis, kurios tik iš dalies atitinka socialinio verslo koncepciją, 

atsiranda sąlygos įstatymų netikslumams ir korupcijai. Todėl šio dokumento patvirtinimas išspręs 

daugelį socialinio verslo problemų. Tradicinio verslo pagrindinis tikslas yra pelnas, socialiniam verslui 

taip pat svarbus komercinis aspektas, tačiau taip pat siekiama ir socialinio ar visuomeninio tikslo. 

Taigi tradicinis verslas sėkmę matuoja pagal uždirbtą pelną, o socialinis verslas pagal socialinį ar 

aplinkosauginį poveikį (Socialinio verslo gidas, 2019). 

Lietuvoje socialinis verslas yra vertinamas kaip svarbi priemonė kovojant su nedarbo 

problemomis, švietimo galimybių stoka, skurdu ir kitomis socialinėmis problemomis. Tačiau 

socialinio verslo plėtrą stabdo nebaigti teisiniai dokumentai, mažas socialinio verslo žinomumas ir 

vystymuisi nedraugiška finansinė sistema. 

 

3. Gerieji pavyzdžiai - socialinių verslo projektų Lietuvoje apžvalga 

Nors socialinis verslas dar tik pradeda užimti tvirtesnes pozicijas šalies ekonomikoje, Lietuva 

turi puikių gerųjų pavyzdžių, kurie įrodo šio verslo socialinę naudą. Visuomenėje ryškėja 

sąmoningumas, žmonės vis garsiau šneka apie aktualias socialines problemas, klimato atšilimą, 

nelygybę. Lietuvos piliečiai vis aktyviau sprendžia visuomenės problemas – kuria socialinius verslus 

ir aktyviai prisideda prie socialinių problemų mažinimo. Šiame poskyryje bus aptariami jau įsitvirtinę 

socialiniai verslai, kurie yra gerieji pavyzdžiai valstybės socialinėje ekonomikoje. Apžvalga buvo 

atlikta svetainės www.socialinisverslas.lt naujausiais duomenimis.  

Kavinė „Mano Guru“ – veiklą pradėjo 2004-taisiais metais. Tai pirmasis socialinis verslas 

Lietuvoje nesiekiantis pelno, čia yra vykdoma socialinė integracija asmenims grįžusiems iš įkalinimo 

įstaigų ar baigusiems reabilitacijos programas sergant priklausomybių ligomis. Jame sėkmingai baigę 

reabilitacijos programą, apie 70 % darbuotojų dirba virtuvės šefais, padavėjais ir barmenais. Taip 

pat maisto tiekimo sferoje veikia dar vienas restoranas – „Pirmas blynas“. Komanda yra ypatinga – 

padavėjais ir virtuvės šefo padėjėjais dirba asmenys su negalia. „Pirmas blynas” komandos nariai 

įgyja darbo įgūdžių, gauna pastovias pajamas ir klientams parodo, kad žmonės su negalia gali dirbti 

ir dalyvauti visuomenėje. 

„Socialinis taksi“ – tai unikali paslauga Lietuvoje, padedanti užtikrinti judėjimo negalią turinčių 

žmonių kelionių organizavimą į ekonominio ir socialinio užimtumo vietas. Įmonės veiklos ir 

planavimo procesuose aktyviai dirba ir negalią turintys žmonės. Šis verslo modelis sprendžia neįgalių 

žmonių problemas ir palengvina jų integraciją darbo rinkoje. Panašias paslaugas teikia ir 

http://www.socialinisverslas.lt/
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koordinacijos centras „Gilė“, kuris siūlo ne tik pavėžėjimo paslaugas, bet organizuoja konsultacijas 

socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. 

Pastebėtina, kad nemažai socialinių verslų Lietuvoje sprendžia sveikatos sektoriaus 

problemas. Vienas iš jų – „Penki pojūčiai” – užsiima sensorinių erdvių bei darbo su vaikais, mokymų 

ir individualizuotų pasunkintų priemonių gamybos veiklomis. „Sveikatai palankus“ – tai verslas 

sprendžiantis įgūdžių, išsilavinimo galimybių stygiaus klausimą – teikiami sveikos gyvensenos ir 

maisto gaminimo įgūdžiai. Visuomenės sveikatos stiprinimo problemas ir klausimus sprendžia 

įgyvendindami sveikatos mokymus, seminarus ir kurdami naujus ir inovatyvius projektus net ir 

pažeidžiamiesiems socialinėms grupėms. „Teenshapers” veikla – paauglių su antsvoriu ar nutukimu 

gyvensenos korekcija, taikant inovatyvias, mokslu pagrįstas įpročių korekcijos metodikas. 

Didelis dėmesys skiriamas ir edukacinių erdvių steigimui. „LISPA“ mokykla – įkurta siekiant 

patenkinti vis didėjančius vaikų informacinių technologijų žinių poreikius, ugdyti vaikų kūrybiškumą, 

kritinį mąstymą ir užtikrinti pilnavertę savirealizaciją. „Menų kamara“– tai kultūrinė veikla ir 

visuomenės kūrybiškumo ugdymas: meninių-kūrybinių edukacijų organizavimas įvairaus amžiaus ir 

pomėgių bei poreikių žmonėms bei organizacijoms. „Teachers Lead Tech” – tai erdvė, kurioje 

pradinių klasių mokytojai mokosi kurti su technologijomis ir praktinius įgūdžius perkelia į klasę. 

„Miesto laboratorija” – tai darnus edukacinis bendruomenės centras, kuris siekdamas savo tikslų – 

burti ir aktyvinti vietos bendruomenę bei prisidėti prie tvaresnio, ekologiškesnio gyvenimo būdo. 

„Labirintas” – tai mokymosi ypatumų centras, kuris padeda vaikams ir jų tėvams spręsti mokymosi 

ir sunkumų iššūkius, tokius kaip disleksija, disgrafija bei diskalkulija. 

Nemažai projektų sprendžia ir senjorams aktualias problemas. „Orūs namai“ skirti suteikti 

vienišiems ir skurdžiai gyvenantiems senjorams fiziškai, psichologiškai ir finansiškai orią senatvę. 

„60+“ – projektas skirtas senjorams: tai ir nemokamas žurnalas 60+, ir nemokami renginiai „60+ 

kine“, „Metų Senjoro rinkimai“, pažintys Senjorams. 

Aktyviai kuriasi verslai sprendžiantys globalizacijos problemas, tokias kaip perteklinis 

vartojimas, klimato atšilimas, dideli šiukšlių kiekiai. „Susitikime veikti“ – tai perteklinių žaliavų 

panaudojimas antrinių produktų kūrimui ir jų realizavimas pardavimo vietose, sukuriant darbo vietą 

žmonėms patiriantiems atskirtį, įtraukiant bendruomenes į pokyčio kūrimą. „Your Again“ – dėvėtų 

džinsų perdirbimas į naujas prekes: drabužius, interjero detales, aksesuarus. Socialinė iniciatyva - 

„Tobulėkime kartu“ plėtoja darnaus vartojimo ir antrinio dizaino idėjas, rūpinasi švaresnės ir 

sveikesnės aplinkos kūrimu. 
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Taip pat, egzistuoja socialiniai verslai sprendžiantys vienišų daugiavaikių mamų problemas, 

gimstamumo mažėjimą, neplanuotą nėštumą ir pogimdyvinę depresija – tai „Nėštumo kalendorius“; 

„Kūdikio lizdas“ ir „Keliaujančios mamos”. 

Apibendrinant Lietuvos socialinio verslo geruosius pavyzdžius galima teigti, kad socialinis 

verslas Lietuvoje plečiasi ir telkiasi spręsti opias socialines ir globalines problemas. Valstybė 

socialiniui verslui skiria vis didesnį dėmesį, tad ateityje galima tikėtis socialinio verslo augimo 

tendencijų.  

 

Išvados 

1. Socialinis verslas – tai įmonės ir organizacijos vykdančios socialinio verslo modelį ir 

turinčios socialinę misiją. Pagrindinis komponentas skiriantis socialinį verslą nuo tradicinio yra 

socialinė misija ir kuriama vertė. 

2. Lietuvos teisinėje bazėje dar nėra įtvirtintas aiškus socialinio verslo apibrėžimas, nėra 

aiškių reguliacinių mechanizmų bei atskirų paramos priemonių socialinio verslo, kaip atskiro 

sektoriaus plėtrai. Tai apsunkina socialinio verslo kūrimo procesus.  

3. Socialinis verslas pradeda užimti tvirtesnes pozicijas šalies ekonomikoje. Lietuvoje 

galime rasti gerųjų pavyzdžių veikiančių sveikatos, maisto pramonės, edukacijų, senjorų paramos 

sferose, kurių socialinis poveikis yra pavyzdinis jaunoms besikuriančios socialinėms įmonėms. 

Valstybė socialiniui verslui skiria vis didesnį dėmesį, tad ateityje galima tikėtis socialinių verslų 

augimo tendencijų. 
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SOCIAL BUSINESS SITUATION AND OPPORTUNITIES IN LITHUANIA 

Summary 

In the context of today’s pandemic, social business is perceived as one of the essential and most important 
priorities of modern society, its social and economic development. The European Union has paid increasing attention 
to the issues of socio-economic exclusion and equal opportunities in recent years. The purpose of this article is to reveal 
the situation and opportunities of social business in Lithuania. The objectives of the article are to examine the concept 
of social business, to analyze the social business environment in Lithuania and to review good examples. Methods of 
the article - analysis and comparison of scientific literature and other sources. The article analyzes the concept of social 
business, examines various literature sources and the laws of the Republic of Lithuania. The scientific article analyzes 
the current situation of social business in Lithuania and analyzes the good examples - social entrepreneurship in 
Lithuania, which have success in business development. 
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SĄNAUDŲ VALDYMAS ĮMONĖSE. 

Jovita Sprindytė 

Mokslinė vadovė – lektorė Aurelija Meškienė 

Vilniaus kolegijos ekonomikos fakultetas 

________________________________________________________________________________ 

Įvadas 

Šiuolaikinėje rinkoje dauguma įmonių yra peno siekiantys subjektai. Siekdamos uždirbti pelną, 

įmonės patiria sąnaudas. Jei vykdant veiklą patiriamos itin didelės sąnaudos, įmonei gali grėsti 

bankrotas. Įmonės vadovai bei akcininkai, atsižvelgdami į strateginius veiklos tikslus, turi taikyti 

tinkamus sąnaudų valdymo būdus. Būtent sąnaudų valdymas gali ne tik padėti pasiekti strateginius 

įmonės tikslus, bet ir esant tam tikroms aplinkybėms, šiuos tikslus nustatyti. Įmonės sąnaudų 

valdymas bei jų apskaita yra itin svarbūs ne tik vidaus, bet ir išorės informacijos vartotojams, 

pavyzdžiui, valstybinėms institucijoms, kredito institucijoms, investuotojams ir t. t. Jei įmonės 

patiriamos sąnaudos viršija gaunamas pajamas, jos veikla vertinama neigiamai. Dėl šios priežasties 

kiekviena įmonė turi tinkamai pripažinti sąnaudas bei esant galimybei jas mažinti. Sąnaudų valdymas 

įmonėms taip pat tampa vis aktualesne problema dėl vis tobulėjančių gamybos technologijų.  

Straipsnio tikslas – nustatyti sąnaudų valdymo būdus įmonėse. 

Straipsnio uždaviniai. Užsibrėžtam tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai: 

1. Atskleisti sąnaudų sampratą bei analizės būdus. 

3. Išnagrinėti sąnaudų valdymo būdus. 

 

1. Sąnaudų samprata 

Mokslinės literatūros autoriai pateikia pakankamai daug sąnaudų apibrėžimų. Taip pat 

sąnaudų apibrėžimą galima rasti ir verslo apskaitos standartuose (toliau – VAS) (2015), pelno 

mokesčio įstatyme (2001) ir kituose teisės aktuose. 1-ame VAS „Finansinė atskaitomybė“ bei 11-

tame VAS „Sąnaudos“ (2015) teigiama, kad sąnaudas galima apibrėžti kaip ekonominės naudos 

sumažėjimą dėl pardavimų, netekties, vertės sumažėjimo, įmonės turto sunaudojimo, taip pat dėl 

esamų įmonės įsiskolinimų per ataskaitinį laikotarpį, kai sumažėja įmonės nuosavas kapitalas. Išimtis 

– tiesioginis nuosavo kapitalo sumažėjimas. Arpad-Zoltan (2016) sąnaudas apibrėžia kaip išteklių, 

susijusių su gamybą, vartojimą. Pelno mokesčio įstatyme (2001) yra nurodyta, kad sąnaudos yra 

apibrėžiamos kaip išlaidos, patiriamos uždirbant pajamas. Bendikienė (2019) nurodo, kad norint 

suprasti sąnaudų sampratą, reikia vadovautis 11-tame VAS „Sąnaudos“ pateiktu apibrėžimu. Atlikus 
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literatūroje rastų sąnaudų apibrėžimų analizę, galima teigti, kad sąnaudos yra tiesiogiai su įmonės 

vykdoma veikla susijusi išlaidų dalis. 

 

2. Sąnaudų analizė 

Sąnaudos yra apskaitomos 6-oje pavyzdinio sąskaitų plano klasėje – sąnaudos. Pirmasis 

sąnaudų analizės etapas – jų pripažinimas. Sąnaudos pripažįstamos dviem būdais – kaupimo bei 

lyginimo principais. Pavyzdiniame sąskaitų plane išskiriama ne viena sąnaudų rūšis, pavyzdžiui, 

pardavimo savikaina, bendrosios ir administracinės sąnaudos, pelno mokesčio sąnaudos ir t.t. 

Kiekviena sąnaudų rūšis apskaitoje pripažįstama skirtingai. (1 lentelė) 

 

1 lentelė. Sąnaudų pripažinimas apskaitoje 

Pardavimo savikaina 

Prekių pardavimo savikaina apskaitoje pripažįstama per 

prekių pardavimo ataskaitinį laikotarpį. 

Paslaugų pardavimo savikaina pripažįstama apskaitoje 

per tą ataskaitinį laikotarpį, kai buvo gautos pajamos už 

suteiktas paslaugas 

Pardavimo sąnaudos 

Pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kai faktiškai buvo 

patirtos. Tačiau neatsižvelgiama į pinigų išleidimo 

momentą. 

Bendrosios ir administracinės 

sąnaudos 

Finansinės ir investicinės sąnaudos 

Kitos veiklos sąnaudos 

Pelno mokesčio sąnaudos Apskaitoje pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, už 

kurį yra priskaičiuotos 

Šaltinis: 11 VAS „Sąnaudos“ 

 

Antrasis etapas – sąnaudų vertinimo analizė. Šio etapo tikslas – tinkamas, tikslus bei patikimas 

sąnaudų vertinimas. Įvertinus sąnaudas, nustatomas patirtų sąnaudų dydis, kuris yra išreikštas 

sumokėta arba mokėtina pinigų ar jų ekvivalentų suma. Nustačius sąnaudų dydį, atliekama atskirų 

sąnaudų rūšių analizė. Dažniausiai, didžiausia sąnaudų rūšis įmonėje – veiklos sąnaudos. Sąnaudų 

analizė užbaigiama sąnaudų apibendrinimu. Paskutiniajame etape yra itin svarbus galutinis įmonės 

veiklos rezultatas – pelnas arba nuostolis. Patiriant nuostolį, įmonė turi imtis ryžtingų priemonių 

mažinant sąnaudas. 
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Finansinė analizė yra pagrindinis sąnaudų valdymo analizės metodas. Mokslinėje literatūroje 

finansinė analizė dažniausiai apibrėžiama kaip nuoseklus analizės būdas, kurio tikslas – tinkamai 

nustatyti įmonės finansinę būklę. Mokslinėje literatūroje nurodomos du finansinės analizės būdai – 

horizontalioji analizė bei vertikalioji analizė. Zelgalve ir Zaharčenko (2012) nurodo, kad horizontalioji 

analizė vykdoma nustatant ir palyginant santykinių bei absoliučių rodiklių pasikeitimus balanse bei 

pelno (nuostolių) ataskaitoje. Mackevičius ir kt. (2014), kad vertikali ataskaitų analizė atliekama 

atitinkamą ataskaitos rodiklį reikia lyginti su baziniu ataskaitos rodikliu. Gauta išraiška 

atvaizduojama procentais.  

Dar vienas būdas atlikti sąnaudų analizę – auditas. Daujotaitė, Giriūnas ir kt. (2015) nurodo, 

kad sąnaudų auditą galima prilyginti pelno (nuostolių) ataskaitos auditui. Ši ataskaita parodo ne tik, 

kiek buvo uždirbta pajamų, kiek patirta sąnaudų, bet ir atspindi įmonės veiklos rezultatus. 

Auditorius, vadovaudamasis 11-tuoju VAS „Sąnaudos“, atlieka vidaus kontrolės sistemos tyrimą bei 

atitinkamus kontrolės testus tam, kad būtų tinkamai nustatyti pelno (nuostolių) ataskaitos 

straipsniai. Sąnaudų auditu siekiama: 

1. Įvertinti įmonės vidaus kontrolės procedūras bei kontrolės sistemos adekvatumą. 

2. Nustatyti rizikos veiksnius pripažįstant sąnaudas. 

3. Patikrinti įmonės pardavimų dokumentus bei jų apskaitą. 

4. Peržiūrėti, ar tinkamai klasifikuojamos įmonės sąnaudos bei įvertinti itin didelių sąnaudų 

pagrįstumą. 

5. Palyginti sąnaudų pokyti per metus (pamėnesiui). 

6. Nustatyti, ar teisingai sąnaudos nurodomos Pelno (nuostolių) ataskaitoje ir t. t.) 

Įmonė norėdama tinkamai valdyti sąnaudas, turi atlikti tinkamą jų analizę. Svarbiausi sąnaudų 

analizės etapai – tinkamas sąnaudų pripažinimas bei jų dydžio nustatymas. Skirtingos sąnaudų rūšis 

apskaitoje yra pripažįstamos skirtingai, dėl to yra itin svarbu tinkamai pasirinkti sąnaudų analizės 

būdus. Yra išskiriami du pagrindiniai sąnaudų analizės būdai – finansinės apskaitos analizė bei 

auditas. Abiem būdais yra siekiama to paties tikslo – nustatyti įmonės finansinę būklę ir esant 

reikalui, priimti atitinkamus sprendimus. 

 

3. Sąnaudų valdymas 

Potnik-Galic (2020) egzistuoja įvairūs šiuolaikinių sąnaudų valdymo būdai, pavyzdžiui, įmonės 

veikla pagrįstas sąnaudų apskaičiavimas, tikslinės sąnaudos, gyvavimo ciklo sąnaudos ir t. t. Tačiau 

yra išskiriami du pagrindiniai sąnaudų valdymo modeliai – tradicinis ir strateginis. 
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Tradicinis sąnaudų valdymo modelis laikomas seniausiu kaštų valdymo modeliu. Vienas 

svarbiausių šio sąnaudų valdymo modelių privalumų – paprastumas. Šis metodas dažniausiai yra 

naudojamas stabilioje verslo aplinkoje veikiančių įmonių. Taip pat šis metodas populiarus smulkiose 

įmonėse. Tačiau tradiciniai kaštų valdymo metodai yra paprasčiausi skaičiavimo metodai, o jų 

teikiama nauda – trumpalaikė. Tradicinio sąnaudų apskaičiavimo metodo esmė yra ta, kad yra 

sumuojamos tiksliai nustatytos tiesioginės gamybos sąnaudos ir netiesioginės sąnaudos, paprastai 

nustatomos pagal darbuotojų ir įrenginių tiesioginio darbo sąnaudas arba valandas. Kitos veiklos 

sąnaudos yra laikomos fiksuotomis atsižvelgiant į gamybos apimtis. Pagal tradicinį kaštų valdymo 

modelį, sąnaudos turi atitikti finansinės atskaitomybės standartus. 

Mokslinėje literatūroje taip pat yra išskiriamas ir strateginis sąnaudų valdymas. Gliaubicas ir 

Kanapickienė (2015) nurodo, kad strateginis sąnaudų valdymas yra apibrėžiamas kaip tiksli 

informacija apie sąnaudų valdymą įmonėje. Taip pat strateginio sąnaudų valdymo metodas yra 

naudojamas siekiant sustiprinti įmonės strategines pozicijas. Pagrindinis strateginio sąnaudų 

valdymo tikslas yra sukurti racionalų būdą, leidžiantį priimti sąnaudų formavimo, tobulinimo, 

kontroliavimo strategijos sprendimus. Tai leistų užtikrinti įmonės konkurencinį pranašumą. 

Strateginis sąnaudų valdymas yra įmonės įrankis, leidžiantis naudotis informacija, kaip sąnaudos yra 

įtraukiamos į įmonės veiklos rezultatus. Ši informacija yra skirta priimant strateginius sprendimus, 

planuojant įmonės veiklą bei vykdant kontrolę. Strateginį sąnaudų valdymą sudaro nemažai 

sudėtingų instrumentų. Literatūroje yra randami šie metodai:  

1. Vertės grandinės analizė,  

2. Sąnaudų veiksnių valdymas naudojant vertės grandinės analizę. 

Strateginis sąnaudų valdymas gali būti naudojamas bet kokioje įmonėje (tiek itin mažoje, tiek 

stambioje). Įmonės vis dažniau naudoja šį sąnaudų valdymo metodą, nes daugiausiai dėmesio 

skiriama konkurencijai bei įmonės strategijai. 

Apibendrinant, galima teigti, kad tiek mokslinėje literatūroje, tiek praktikoje yra išskiriami du 

sąnaudų valdymo metodai – tradicinis ir strateginis. Kiekvienas iš jų yra taikomas įmonėse pagal jų 

poreikius bei dydį.  

 

Išvados 

1. Sąnaudų samprata yra plačiai naudojama tiek mokslinėje literatūroje, tiek verslo 

apskaitos standartuose, tiek įstatymuose. Sąnaudos yra laikomos ekonominės naudos sumažėjimu 

bei priešingybe pajamoms. Sąnaudos yra neatsiejama įmonės gamybos, pardavimų bei kitos veiklos 

dalis. 
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2. Sąnaudos yra pripažįstamos dviem būdais – palyginimo ir kaupimo. Abu būdai yra 

naudojami tinkamai atvaizduoti sąnaudas įmonės apskaitoje bei finansinėse ataskaitose. Taip pat 

apskaitoje ne visos sąnaudos yra pripažįstamos vienodai. Finansinių ataskaitų analizė ir auditas yra 

laikomi pagrindiniais sąnaudų analizės būdais. Jų tikslas – tinkamas sąnaudų pripažinimas. 

3. Tiek mokslinėje literatūroje, tiek praktikoje dažniausiai yra sutinkami du sąnaudų 

valdymo būdai – tradicinis ir strateginis. Įmonės juos pasirenka pagal vykdomą veiklą, dydį, strategiją 

ir t. t. Tradicinio sąnaudų valdymo teikiama nauda yra trumpalaikė, o strateginio sąnaudų valdymo 

– ilgalaikė. Pastarąjį valdymo metodą renkasi įmonės, siekiančios išlikti rinkoje. 
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ĮVADAS 

Jūrų transporto sektorių sudaro tokie koncepciniai segmentai, kaip priešuostis (angl., 

foreland), jūrų uostas ir užuostis (angl., hinterland). Tokioje skalėje galima įžvelgti uosto logistinę 

jungumo funkciją, nuo kurios priklauso bendra logistinės grandinės trukmė. Neretai praktikoje 

nutinka taip, kad didinant operacinį produktyvumą, procesinį lankstumą yra prasilenkiama su tam 

tikrais logistinio proceso kokybiniais parametrais ir dėl to įvyksta incidentai, kurių atsiradimas visada 

susijęs su neigiamu poveikiu finansams, materialiajam turtui, darbuotojų sveikatai ir/ar gyvybei. 

Siekiant sumažinti bet kokių jūrų transporto sektoriuje įvykstančių incidentų riziką, yra svarbu 

užtikrinti aiškius procesus, atitinkančius tiek tarptautinės, tiek nacionalinės teisės bei tarptautinių ir 

nacionalinių standartų reikalavimus, taip pat formuoti aiškias ir detalias technologinių procesų 

vykdymo schemas nustatant didžiausią riziką incidentui pasireikšti sudarančias operacijas.  

Kadangi jūrų transporto sektoriuje vykstančių operacijų yra pakankamai įvairių ir skirtingų, tai 

egzistuoja didelės apimties rizikos veiksnių imtis, kurią valdyti reikalingos vadybinės praktiškai 

pritaikomos metodikos, kurios yra naudojamos organizacijų strateginių planų rengime. Incidentų 

įvairovė formuoja poreikį ne tik nustatyti incidentų rizikos valdymo mechanizmą, bet ir suklasifikuoti 

incidentus bei apibūdinti jų rizikos ir poveikio stiprumo rodiklius.  

Tyrimo objektas - jūrų transporto sektoriaus incidentų rizikos valdymas. 

Tyrimo tikslas - ištirti jūrų transporto sektoriaus incidentų valdymo galimybes. 

Tyrimo uždaviniai:  

1. Apibūdinti jūrų transporto incidento sampratą pateikiant jūrinių incidentų klasifikaciją. 

2. Remiantis incidentų valdymo teoriniais principais, nustatyti pagrindinius jūrų 

transporto sektoriuje vykstančių incidentų valdymo algoritmus.  

3. Išanalizuoti KVJU incidento atvejį ir apibūdinti pritaikytą incidento valdymo algoritmą.  

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros šaltinių ir teisės aktų analizė, teorinis modeliavimas, 

situacijos analizė. Atliekant tyrimą vadovaujamasi pagrindinėmis vadybos mokslo teorinėmis 
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prielaidomis, tokiomis kaip kokybės valdymo, intuityvių spendimų, dviejų faktorių ir strateginio 

valdymo teorijos.  

 

1. Jūrų transporto sektoriuje įvykstančių incidentų klasifikavimas 

Incidentas – įvykis, kuris yra susijęs su darbo vieta, tai bet koks paslaugos tiekimo sutrikimas 

nepriklausomai nuo sutrikimo priežasčių ar kaltininkų. Nustačius įvykio faktus, taip pat bus lengviau 

nustatyti kontrolės priemones, kurios gali būti taikomos siekiant užkirsti kelią tolesniam 

pakartotiniam įvykiui. Visose darbo vietose yra įvairiausių pavojų, taip pat ne išimtis ir incidentai 

jūrų transporto sektoriuje. Incidentai jūrų transporto sektoriuje yra skirstomi pagal kategorijas, kaip 

parodyta 1 paveiksle.  

 

1 pav. Incidentų klasifikavimas (Europos komisija, 2018). 

Incidentus, kurių aplinkybės gali pasikartoti ir sukelti darbuotojų sveikatai sunkius padarinius, 

reikia nuodugniai ištirti, o tai atlikti padeda kokybės valdymo teorija, kuri užtikrina organizacijos, 

produkto ar paslaugos nuoseklumą. Ją sudaro keturi pagrindiniai komponentai: kokybės 

planavimas, kokybės užtikrinimas, kokybės kontrolė ir kokybės gerinimas. Ši teorija yra grindžiama 

pastovaus tobulėjimo filosofija, kuri plačiai taikoma įvairiu darbo vietovių bei gaminių kokybės 

užtikrinimui, taip pat jos koncepcijos yra plačiai naudojamos visame pasaulyje, Lietuvos įmonėse, ne 

išimtis ir jūrų transporto sektoriuje (Dikavičius ir Stoškus, 2003). 

Valdyti žmogiškųjų veiksnių įtaką incidento požiūriu yra būtina, tačiau reikalinga sudaryti 

sąlygas darbuotojams veikti savarankiškai ir pasinaudoti intuityviu sprendimų priėmimu, kaip tai 
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pabrėžiama Kessler (2013) enciklopedijoje, vadybininkai, norėdami greitai priimti sprendimus, 

dažnai naudoja intuiciją. Intuityvus sprendimų priėmimas gali būti labai naudingas verslo pasaulyje 

bei skubių situacijų valdymui. Intuityvus sprendimų priėmimo sugebėjimas taip pat žinomas kaip 

„šeštasis pojūtis“ suteikia galimybę gauti informacijos, kurios kiti asmenys paprasčiausiai nepastebi. 

Tai priešinga racionaliam sprendimų priėmimui, kai individai naudojasi analitika, faktais ir nuosekliu 

procesu, kad sėkmingai priimtų sprendimą. Racionalumas + sumoje su intuityvumu sudaro ir didesnį 

lankstumą, tačiau taip pat sukelia ir didesnę incidento riziką. 

Kadangi incidentų atsiradimo priežastis 80 % atvejų slypi žmogiškosiose klaidose, dėl to 

analizuojant incidentus nepakanka dėmesį skirti tik kokybės valdymo principams diegti, atitikties 

vertinimo mechanizmas veikti, tačiau taip pat didelis dėmesys turi būti skiriamas darbuotojų 

motyvavimui didinti. Motyvacijos, pasitenkinimo darbus, atsakingo darbo atlikimo principus 

analizuoja mokslininkas Frederikas Hercbergas. Jis sukūrė dviejų faktorių teoriją, kuri yra pagrįsta 

pasitenkinimu ir nepasitenkinimu darbu. Šis JAV psichologas išskyrė darbo aplinkos bei motyvacijos 

veiksnius, kurie pasak jo nemotyvuoja darbuotojų, o užtikrina pasitenkinimą darbu, nes priešingai 

atsiradus darbo nepasitenkinimui darbuotojai ima tapti sėsliais, neatsakingais bei nesaugiais kas iš 

dalies yra priežastis incidentų atsiradimui (Herzberg, 2003). 

Sensemaking – idėja, kuri buvo pradėta socialinio psichologo Karlo Weicko (1995). Ši idėja 

leidžia lyderiams, vadovams geriau suvokti, kas vyksta jų aplinkoje, taip palengvindama kitas 

vadovavimo veiklas, tokias kaip investavimas bei vizija. Sensemaking - retrospektyvus priimtinų ir 

galimų žmonių veiklos ir įvykių paaiškinimų sukūrimas ir apibendrinimas. Ši teorija padeda 

racionalizuoti esamą veiksmą, jį plačiau įprasminą, sumažiną netikrumą ir padidiną aiškumą. Asmuo 

sau užduoda du klausimus: „Kas vyksta?“ ir „Ką aš turėčiau šiuo atveju daryti ?”. Atsakymai į šiuos 

klausimus ir tolimesni veiksmai priklauso nuo septynių prasmių kūrimo ypatybių: veikėjo tapatybės, 

retrospektyvos, veiksmo, socialumo, signalų dislokacijos ir patikimumo (Weick, 1995). 

Strategijos kyla iš kontroliuojamo, sąmoningo formaliojo planavimo proceso, suskaidyto į 

atskirus žingsnius, kurių kiekvienas apibūdinamas kontroliniais sąrašais ir palaikomas technikos. 

Strateginio valdymo struktūroje galima išskirti šiuos pagrindinius etapus: išorinės ir vidinės aplinkos 

analizė; organizacijos misijos formulavimas; tikslų apibrėžimas; strategijų kūrimas šiems tikslams 

pasiekti; strategijų įgyvendinimas ir jų įgyvendinimo analizė bei strateginės vizijos koregavimas. 

Planavimo mokyklos formalizuoja strategijos formavimo procesą į atskirus proceso veiksmus su 

terminais. Šių mokyklų dėka scenarijų planavimas vis dažniau naudojamas kaip priemonė 

strateginiuose planuose atsižvelgiant į būsimų įvykių atsitiktinumą. (Mintzberg, Ahlstrand, & 

Lampel, 1998). 
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Apibendrinant incidentų jūrų transporto sektoriuje valdymo teorines prielaidas, galima teigti, 

kad taikant šias teorines prielaidas (kokybės valdymo, intuityvių spendimų, dviejų faktorių, 

sensemaking ir strateginio valdymo teorijomis) galima išskirti pagrindinius incidentų valdymo 

principus – pastovaus tobulėjimo filosofija, pasitenkinimas ir nepasitenkinimas darbu, žmonių 

veiklos ir įvykių paaiškinimų sukūrimas ir apibendrinimas bei strategijų įgyvendinimas. 

 

2. Jūrų transporto sektoriuje vykstančių incidentų valdymo algoritmai 

Užtikrinant jūrų transporto sektoriaus ir laivybos saugumą buvo įvestos jūrų uosto laivybos 

taisyklės ir sistemos (Laivybos sąlygos, 2021). Viena jų - LET (laivų eismo tarnyba), Uosto direkcijos 

uosto kapitonui pavaldus padalinys, dirbantis 24 valandas per parą. Šis padalinys valdo laivų eismą 

visoje Uosto akvatorijoje ir laivybos kanale iki Saugių vandens šviečiančios bujos – judėjimas galimas 

tik gavus LET leidimą, taip pat Laivo, kuris naudojasi LET paslaugomis, kapitonas privalo užtikrinti 

patikimą ryšį su LET UTB 9 kanalu. Taip pat locmanas, sužinojęs, kad laive yra gedimas privalo apie 

tai informuoti LET. Laivų kapitonai, gavę LET perspėjimą apie didesnį kaip 15 m/s vėją, privalo pakelti 

inkarus ir išplaukti į atvirą jūrą. Siekiant užtikrinti laivo ir uosto saugumą, ši tarnyba veda laivus, 

naudodama prietaisą - radiolokatorių (radarą) šiais atvejais: matomumas mažesnis nei 0,5 jūrmylės; 

laivas su pavojingu kroviniu; laivas su maksimalia leistina grimzle; esant sudėtingai laivybos situacijai 

(Laivybos sąlygos, 2021). 

Jūrų transporto sektoriuje yra naudojama LUVIS sistema, kuri automatizuotai valdo laivų 

laivybos procesus uoste, skaičiuoja uosto rinkliavas ir veda apskaitas. Ši sistema sumažina pavojingų 

situacijų riziką ir pagerina laivų aptarnavimą, pavyzdžiui: prieš atplaukiant į uostą ir išplaukiant iš 

uosto – būtina registracija per LUVIS sistemą. Na, o šiai sistemai sugedus duomenys pateikiami 

Uosto direkcijos Uosto priežiūros skyriui (UPS). 

Per Klaipėdos uostą gabenami pavojingi kroviniai yra griežtai kontroliuojami. Uosto priežiūros 

skyriaus atsakingi darbuotojai kontroliuoja šių krovinių pakrovimą, iškrovimą, judėjimą ir laikiną 

saugojimą uoste, pavyzdžiui: UPS inspektoriai privalo nuolat kontroliuoti išplaukiančių laivų grimzlę. 

Švartuotojų grupės vadovas privalo turėti UTB ryšio stotį, kad galėtų susisiekti su laivu. Na, o 

atlikdami švartavimo darbus švartuotojai turi laikytis saugumo taisyklių, tai yra: būti su šalmais, 

pirštinėmis ir dėvėti gelbėjimo liemenes su atšvaitais. Švartavimo operacijų metu pastebėjus 

krantinės ar infrastruktūros pažeidimus ir trūkumus, kurie gali trukdyti saugiai prišvartuoti laivą 

grupės vadovas privalo nedelsdamas pranešti laivui apie pakitimus. 

1 lentelė. Jūrų uosto laivybos taisyklėse (2014) identifikuot incidentų valdymo algoritmai 
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Reikalavimas Algoritmas 

Gaisrinės 

saugos 

reikalavimai: 

Įgula, kuri pastebėjo gaisrą uoste ar laive, privalo paskelbti gaisro aliarmą ir apie 

tai pranešti skubiosios pagalbos tarnyboms; Gesinant gaisrą - saugoti objektus, 

esančius netoli gaisro židinio. 

Povandeniniai 

techniniai 

darbai: 

Laivai privalo praplaukti povandeninių techninių darbų vietą iš anksto iki 

leidžiamų ribų, sumažintu greičiu ir ypač atsargiai; Nuleisti inkarą leidžiama ne 

arčiau kaip 200 metrų ir plaukti laivams į povandeninių techninių darbų vietą yra 

draudžiama. 

Reikalavimai 

plaukiantiems 

laivams: 

Visoje uosto akvatorijoje nustatytas ne didesnis kaip 8 mazgų laivų greitis; Pučiant 

stipresniam kaip 20 m/s vėjui, be atskiro uosto kapitono leidimo draudžiama 

uosto akvatorija plaukioti visiems laivams. 

Apibendrinant jūrų transporto sektoriuje įvykstančius incidentus ir laivybos taisyklėse bei 

sąlygose numatytus incidentų valdymo algoritmus, galima teigti, kad jūrų transporto sektoriaus 

veikloje incidentams valdyti ir jų prevencijai bei kartu padariniams operatyviai likviduoti yra sudaryta 

griežta teisės aktų, reglamentuojančių elgseną įvairiomis situacijomis, sistema, kurios pagrindu yra 

įgyvendinamas jūrų transporto sektoriaus incidentų valdymas, pagrįstas pagrindiniais valdymo 

operatyviniais elementais: planavimu, organizavimu, įgyvendinimu, kontrole ir vertinimu.  

 

3. KVJU incidentų dinamikos analizė nustatant galimybes sumažinti riziką  

Siekiant pademonstruoti, kaip Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste (toliau, KVJU) yra valdomi 

incidentai, pasirinktas analizuoti konkretus atvejis. 2018 m. liepos 28 d. Klaipėdos valstybinio jūrų 

uosto akvatorijoje apie 14.00 val. keleivinis laivas „Aira“, švartuodamasis atsitrenkė laivo priekiu į 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 159-ąją krantinę ties Klaipėdos jūrų muziejaus delfinariumu, 

kuriame buvo keleivių. Po susidūrimo į krantinę keli keleiviai gavo traumas, o į įvykio vietą buvo 

iškviesti greitosios medicininės pagalbos ir policijos ekipažai. Atvykus medikams nustatyta, kad 

traumas gavo trys laive buvę keleiviai. Švartuojantis buvo įjungta atbulinė eiga, tačiau laivas 

nesustojo ir atsitrenkė į krantinę.  

Pasitelkiant kokybės teorija, kuri plačiai taikoma įmonių, ir įvairiu darbo vietovių bei gaminių 

kokybės užtikrinimui galima teigti, kad įvyko gedimas, dėl kurio nesuveikė atbulinė eiga. Tad, norint 

to išvengti laivo įgulai prieš ir po kiekvieno plaukimo vertėtų apžiūrėti laivo denį ir įsitikinti ar laivas 

techniškai sutvarkytas. Kadangi keli keleiviai jau buvo atsistoję ir nepaisė iškabintų laive keleivių 

elgesio instrukcijų, ruošėsi išlipti iš laivo ir atsitrenkus laivui į krantinę, parkrito ir gavo traumas. 

Remiantis strateginio valdymo teorija, kurios dėka yra sudarytas veiksmų įgyvendinimo priemonių 
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planas, laivo kapitonui rekomenduojama: papildomai informuoti ir perspėti keleivius dėl keleivių 

instrukcijų laikymosi, ypatingą dėmesį skiriant laivui artėjant prie krantinės ir švartavimo metu. Taigi, 

plėtojant šias teorijas ateityje galima išvengti įvykių klasifikuojamų kaip - avariniai incidentai 

(nesunkiai sužalojamas vienas ar daugiau asmenų).  

 

Išvados 

1. Apibūdinus jūrų transporto incidento sampratą ir pateikus jūrinių incidentų 

klasifikaciją, galima teigti, kad incidentų įvairovė yra pakankamai didelė, apimanti incidentus jūroje 

ir sausumoje, todėl incidentų valdymas yra sudėtingas: egzistuoja tam tikri teoriniai vadybiniai 

principai, glaudžiai susiję su laivybos ir krovos darbų jūrų uostuose reglamentavimu. Vadybos 

teoriniai principai sudaro galimybes modeliuoti įvairias incidento priežastis bei numatyti prevencijos 

priemones pavojingiems atvejams išvengti, tai atlikti padeda vadybos teorijos, o šių teorijų praktikos 

supratimas ir pritaikymas leidžia efektyviau atlikti darbą, išvengti incidentų bei jų pasikartojimo 

darbovietėje. 

2. Remiantis incidentų valdymo teoriniais principais buvo nustatyta, kad pagrindiniai jūrų 

transporto sektoriuje vykstantys incidentai yra valdomi pagal laivybos sąlygose ir laivybos taisyklėse 

aptašytus incidentų valdymo algoritmus, kurių korekcijos ir valdymo veiksmingumas yra vertinami 

strateginio valdymo ar net nacionalinės valdžios lygmenyje. Siekiant užtikrinti jūrų transporto 

sektoriaus saugumą buvo įvestos jūrų uosto laivybos taisyklės ir sistemos, pavyzdžiui: LET, LUVIS, 

UPS ir t.t. Jų dėka esant sudėtingai laivybos situacijai problemos sprendžiamos efektyviai ir 

nuosekliai.  

3. Analizuojant KVJU incidento atvejį, nustatyta, kad buvo nesilaikoma prevencinių 

priemonių ir saugumo rekomendacijų, todėl laivas švartuodamasis atsitrenkė laivapriekiu į 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinę. Naudodamiesi kokybės ir strateginio valdymo teorijomis 

buvo išsiaiškintos priežastys šiam incidentui įvykti. 
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RISK MANAGEMENT OF INCIDENTS IN THE MARITIME TRANSPORT SECTOR 

Summary 

The aim of this study was to investigate the possibilities of incident management in the maritime transport 
sector. Research methods are used, such as: analysis of scientific literature sources, legal acts, theoretical modeling and 
situation analysis. The research is based on the basic theoretical assumptions of management science, such as theories 
of quality management, intuitive solutions, two-factor theory and strategic management. Management theories were 
used in this study to ensure safety and incident prevention in the maritime transport sector. Furthermore, seaport 
shipping rules allow shipping situations to be handled more efficiently and consistently. Moreover, analyzing the real 
incident that took place in the KVJU water area, preventive measures and safety recommendations were derived to 
prevent similar events.  
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VERSLAS, PANDEMIJA IR INTERNETAS. 

Ernestas Šalaitis 

Mokslinis vadovas – Gitana Mečėjienė 

Vilniaus kolegija 

 

Įvadas 

Verslas apibrėžiamas kaip veikla, teikianti ir aprūpinanti pirkėjus prekėmis ir paslaugomis. 

Teikiant tiek prekes tiek paslaugas fizinis kontaktas atrodo natūralus ir būtinas. Tačiau, 2020 m. Kovo 

11 d. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) paskelbė naujo tipo koronaviruso, SARS-CoV-2, kuris 

sukelia COVID-19 kvėpavimo takų ligą, pasaulinę pandemiją, protrūkį. Dėl pandemijos Lietuvoje 

nuo vasario 26 d. paskelbta ekstremalioji situacija, o kovo 16 d. dviem savaitėms įvestas karantinas. 

Fizinis kontaktas tampa draudžiamas, verslai priversti ieškoti naujų būdų veiklai tęsti. Internetiniai 

katalogai pradeda virsti į elektronines parduotuves, prekės keliauja nebe iš rankų į rankas, o per 

paštomatus, paštą, bei specialiuosius atsiėmimo punktus. 

Straipsnio tikslas - išanalizuoti verslo pokyčius transformuojantis į virtualią erdvę.  

Straipsnio uždaviniai: 

1. Išanalizuoti elektroninių parduotuvių augimo tendencijas. 

2. Vertinti žmonių apsipirkimo elektroninėje erdvėje įpročius. 

Darbo metodika: mokslinės literatūros analizė, statistinių duomenų rinkimas ir analizė. 

 

1.Verslo transformacija į elektroninę erdvę  

COVID-19 pandemija smarkiai suvaržė daugybės Lietuvos verslininkų veiklą ir privertė juos 

ieškoti naujų sprendimų. Internetas tapo vienu iš jų. Tvarkinga, patraukli elektroninė parduotuvė 

verslui yra būtinybė, kadangi fizinių kontaktų dėl pandemijos priversti vengti klientai ir patys atranda 

beribes apsipirkimo internete galimybes. 

 „Nors karantino metu net 71 proc. Lietuvos verslų susidūrė su bendrų pardavimų sumažėjimu, 

kas antras džiaugėsi šoktelėjusiais pardavimais internetu ir prognozuoja jų augimą ateityje. Dėl e. 

komercijos atsivėrusių galimybių net penktadalis mūsų šalies verslų nusprendė nebevykdyti fizinės 

prekybos ir likti tik internete, o labiau vystyti internetinius pardavimus nei fizinius planuoja 

ketvirtadalis.“ - Tokius rezultatus atskleidė „Verslios Lietuvos“ inicijuota Lietuvos smulkaus ir 

vidutinio verslo e. parduotuvių, prisijungusių prie pagalbos verslui iniciatyvos „Internete karantino 
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nėra“, atstovų apklausa, kurią 2020 m. birželio – liepos mėn. atliko tyrimų bendrovė „Spinter 

tyrimai“. 

Pagal „Spinter tyrimai“ 2020.12.21 dieną atlikto tyrimo pateiktus duomenis, keturios iš penkių 

smulkiųjų ir vidutinio dydžio įmonių klientų bei darbuotojų paieškai naudoja būtent socialinius 

tinklus, tarp kurių populiariausias – „facebook“. Bendrovė „Spinter tyrimai“ apklausė daugiau kaip 

200 Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) vadovų, kurie galėjo rinktis kelis atsakymo variantus. 

Nors daugiausiai, arba 55 proc., įmonių pripažino, kad klientų ir darbuotojų paieškai išnaudoja savo 

interneto svetainę, išvardinti socialiniai tinklai kartu surinko net 79 proc. bendrovių vadovų balsų. 

Lietuvoje veikiančios užsienio kapitalo smulkios ir vidutinio dydžio įmonės socialiniuose tinkluose 

yra gerokai aktyvesnės nei vietos kapitalo verslas. Tarp užsienio kapitalo bendrovių yra 65 proc. 

„facebook“ ir 26 proc. „linkedin“ vartotojų. Tuo tarpu tarp Lietuvos kapitalo įmonių tokių yra 

atitinkamai 10 proc. ir 46 proc. 

 

2. Žmonių apsipirkimo elektroninėje erdvėje tendencijos  

Pagal statistikos departamento duomenis(1 lentelė), galima matyti, kad kiekvienais metais 

apsipirkimas internetu auga. Lyginant, 2016 m. ir 2020 m. asmenų pirkusių ar užsakiusių prekių ar 

paslaugų internetu duomenis, matomas apie 20-25 proc. augimas. Tarp, 45-74 m. asmenų prekių ar 

paslaugų užsakymas padidėjo daugiau nei dvigubai lyginant su 2016 m. Remiantis lentelės 

duomenimis, net 86,2 proc. 25-34 m. asmenų prekes ar paslaugas užsako internetu.  

Lyginant 2019 m. ir 2020 m. didžiausias augimas vyko tarp 35-44 m. asmenų – 11,4 proc. 

prieaugis nuo 2019 m. Atsižvelgiant į lentelės duomenis 2020 m., 16-74 m. asmenys, kurie internetu 

pirko prekes ir paslaugas sudarė 53,8 proc. nuo visų šio amžiaus žmonių.  
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3 lentelė. Asmenys pirkę ar užsakę prekes internetu 2016-2020 m.  

 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Apibendrinant galima teigti, kad kiekvienais metais internetu apsipirkinėja apie 5 proc. 

daugiau žmonių. Aktyviausi yra 16-44 m. asmenys. Senyvo amžiaus žmonėms yra sunkiau integruotis 

į informacinių technologijų naudojimą, tad galima daryti prielaida, kad tai lemia mažesni procentinį 

prekių ir paslaugų užsakymą internetu. 

 

Išvados 

1. Verslui internetas tampa butinybė. Karantino padaryta žala ypač stipriai privertė susimastyti 

apie jūdėjimą į interneto platybes. Internetinės parduotuvės ir katalogai veikia 24/7, kas padidina 

vartotojams informacijos prieinamumą ir pagerina klientų patenkinimą, mažina veiklos kaštus ir 

spartina pardavimus. Verslo ateitis – internete. 

2. Atsižvelgiant į žmonių apsipirkimo augimą internetų – verslas be internetinių parduotuvių, 

katalogų ar bent be bazinės informacijos apie įmonės egzistavimą neišgyvens. Interneto platybės 

leidžia vartotojui rinktis iš visų galimų pasirinkimų, tad neužtenka tik atidaryti, bet reikia ir aktyviai 

prižiūrėti internetines parduotuves, jų informacijos prieinamumą ir patrauklumą. Remiantis, 
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lentelėje pavaizduotais duomenimis ir tarp jų matoma 5 proc. augimą kasmet. Asmenys tarp 25-34 

m. apie 2022-2025 m. turėtų pasiekti 100 proc. naudojimosi internetinėmis parduotuvėmis lygį. 
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BUSINESS, PANDEMIC AND INTERNET 

SUMMARY 

Due to COVID-19 most of business have two choices: close until the end of quaranteen or move to internet. In 
effort to save the business people are adapting. Research is showing that every year more and more people are using 
internet shops as their primary. If the tendency keeps going, business without virtual reach eventually dissapears due 
to shortage of customers. 
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JŪRŲ UOSTO SĄSAJOS SU ŠALIES SOCIALINE EKONOMINE PAŽANGA VERTINIMAS. 

Šarūnas Šaltis 

Mokslinis vadovas(ė) - Doc. Dr. Lina Dreižienė 

Lietuvos Aukštoji jūreivystės mokykla 

________________________________________________________________________________ 

Įvadas 

Vienas svarbiausių elementų laivyboje - uostas. Uostas apibrėžiamas kaip įvairių statinių 

kompleksas, kurio paskirtis yra užtikrinti sklandų su laivyba susijusių operacijų vykdymą. Uoste 

vykdomų operacijų reikšmę galima išskirti nacionalinės ekonomikos lygiu, jame vykdoma veikla 

sukuria darbuotojų poreikį, kuria pridėtinę vertę, kas yra reikšmingi veiksniai šalies ekonomikai, jos 

pažangai. 

Straipsnio tikslas - įvertinti sąsają tarp uosto veiklos ir šalies socialinės ekonominės pažangos 

rodiklių. 

Straipsnio uždaviniai: 

1. Išskirti šalies socialinę ekonominę pažangą ir jūrų uosto veiklą apibūdinančius rodiklius. 

2. Išvesti socialinės ekonominės pažangos (SEPI) ir jūrų uosto veiklos (JUVI) indeksus. 

3. Sudaryti modelį, leidžiantį įvertinti SEPI ir JUVI sąsają. 

Tyrimo metodika: literatūros šaltinių analizė, kiekybinis tyrimo metodas –duomenų rinkimas 

iš antrinių šaltinių ir statistinė analizė. Sąsajai įvertinti taikytas koreliacinės ir regresinės analizės 

metodas, bei duomenų mokslo vizualizavimo metodas. Statistinė analizė atlikta IBM SPSS Statistics 

bei Microsoft Office Excel elektronine skaičiuokle. 

 

1. Teorinio modelio ir jo komponenčių sudarymas 

Siekiant įvertinti ryšį tarp uosto veiklos ir šalies socialinės ekonominės pažangos, būtina išskirti 

konkrečius rodiklius, kurie būtų tinkamiausi šioms sąsajoms nustatyti. Pasirinkti rodikliai pateikti 1 

paveiksle. 

 

1 pav. Uosto ir socialinės ekonominės pažangos rodiklių sandara 

Uosto rodikliai Socialinės 
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Uosto veiklą nuspręsta apibūdinti ekonominiu ir jungiamumo su kitomis transporto rūšimis 

aspektu. Uostas ekonominiu aspektu apibūdinamas uosto konteinerių kiekio krovos (UE1) ir 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) grynojo pelno (UE2) rodikliais. Vystantis 

globalizacijai, BVP ar eksporto vienetas yra susijęs su didesniu konteinerių srautų lygiu (Notteboom 

& Rodrigue, 2021). Būtent tokia konteinerių kiekio srauto sąsaja su nacionaliniais BVP ir eksporto 

rodikliais įrodo konteinerių krovos reikšmę nacionalinei ekonomikai ir šio rodiklio sąsajos, su 

socialine ekonomine pažanga, nustatymui. Uosto grynojo pelno rodiklis apibrėžia uosto veiklos 

ekonominę situaciją. Uostas ne tik reikšmingas kaip logistikos mazgas, kuriame vykdomi su kroviniais 

susiję procesai, uosto veikla svarbi tuo, kad kuria pridėtinę vertę, darbo vietas. Kuo uosto 

pelningumas didesnis, tuo didesnis uosto veiklos indėlis nacionalinėje ekonomikoje, tiek kuriant 

pridėtinę vertę, tiek kuriant darbo vietas. Todėl šis rodiklis svarbus tiriant ir ieškant konkrečios 

sąsajos su šalies socialine ekonomine pažanga. 

Vertinant išvystytos logistikos svarbą ekonomikoje, būtų galima išskirti skirtingų transporto 

rūšių jungiamumo veiksnį. Apibrėžiant uosto jungiamumo rodiklį, buvo išskirti: intermodalinių 

transporto vienetų krovinių apyvartos geležinkelių transportu (UJ1), perkrautų kelių transporto 

priemonių, su priekabomis ar be jų, kiekio jūrų uostuose (UJ2), perkrautų kelių transporto priemonių 

puspriekabių ar priekabų kiekio jūrų uostuose (UJ3) ir TEU kiekio transportuoto geležinkeliu (UJ4) 

rodikliai. Išskirtus rodiklius galima vertinti kaip reikšmingus logistikos srityje. Nacionalinėje 

ekonomikoje logistika kaip ir uostas, kuria pridėtinę vertę, darbo vietas. Uostas jungiamumo 

požiūriu su kitomis transporto rūšimis sudaro platesnes logistikos galimybes, todėl jungamumo 

rodiklis svarbus tiriant sąsają su bendra šalies socialine ekonomine pažanga. 

Socialinės ekonominės pažangos įvertinimui pasirinkti ekonomikos augimo, gyvenimo kokybės 

ir ekonominės nelygybės rodikliai. Ekonomikos augimas yra vienas iš svarbiausių rodiklių 

analizuojant šalies vystymąsi (Syofya, 2018). Socialinės ekonominės pažangos kontekste, 

ekonomikos augimo apibūdinimui pasirinkti bendrojo vidaus produkto (EA1), eksporto (EA2), 

nedarbo lygio (EA3), išlaidų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (EA4), BVP dalies 

moksliniams tyrimams ir plėtrai (EA5) rodikliai. 

Dėl konkrečių rodiklių įtraukimo apibūdinant gyvenimo kokybę nėra sutariama. Kiekvienas 

tyrėjas nustato skirtingus aspektus, kuriuos rodiklius reikia įtraukti, dažnai remdamasis tuo, ką 

ketinta tirti (Yonk & Smith, 2018). Šiame tyrime gyvenimo kokybės apibūdinimui pasirinkti: vidutinių 

pajamų (GK1), tikėtinos gyvenimo trukmės (GK2), mirtingumo nuo oro taršos (GK3), aplinkosauginių 

mokesčių (GK4), skurdo lygio (GK5), korupcijos suvokimo (GK6), suaugusiųjų švietimo (GK7) rodikliai. 
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Išskirtas ekonominės nelygybės rodiklis matuojamas įvairiai, regioniniu, nacionaliniu, tiek 

pasauliniu mastu (Soons, 2016). Pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) 

tyrimus, nelygybė yra veiksnys, trukdantis augti ekonomikai. Socialinės ekonominės pažangos 

vertinimui šis rodiklis pasirinktas kaip ekonominį augimą ribojantis veiksnys. Įtraukiant pažangą 

neigiamai veikiantį rodiklį, siekiama išanalizuoti kuo realesnę socialinės ekonominės pažangos 

situaciją. Indekso sudarymui naudoti GINI koeficientas (EN1), S80_S20 (EN2), decilinio 

diferenciacijos koeficiento (EN3) rodikliai. 

 

2. Empirinio modelio pritaikymas sąsajos vertinimui 

Uosto veiklos ir socialinės ekonominės pažangos sąsajos įvertinimui duomenys pasirinkti 

naudojant United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Eurostat ir Lietuvos 

statistikos departamento duomenų bazes. Laikotarpio pasirinkimą sąlygojo duomenų 

prieinamumas. Dėl didelės į modelį įtrauktų rodiklių įvairovės ilgesnio laikotarpio duomenų rinkinys 

nebūtų pilnai užpildytas. Analizei atlikti pasirinktas 2008-2019 m. laikotarpis - etapas po 2007-2008 

metų ekonominės krizės. 

Norint išvesti socialinės ekonominės pažangos ir uosto veiklos bendrus rodiklius buvo naudoti 

indeksai, kurie yra priskiriami prie santykinių statistinių skaičių kategorijos ir naudojami norint atlikti 

sudėtingų ekonominių reiškinių palyginimą (Martišius ir Kėdaitis, 2013). Pirmiausia visi rodikliai, 

apibrėžiantys uosto ekonomiką, jungiamumą, šalies ekonomikos augimą, gyvenimo kokybę, 

ekonominę nelygybę, buvo perskaičiuoti į indeksus pagal formulę: 𝐼 =
𝑦−𝑦𝑚𝑖𝑛

𝑦𝑚𝑎𝑥−𝑦𝑚𝑖𝑛
. Formulėje y žymi 

analizuojamą rodiklį, 𝑦𝑚𝑖𝑛 ir 𝑦𝑚𝑎𝑥  žymi analizuojamo rodiklio mažiausią ir didžiausią reikšmes. 

Suskaičiuoti indeksai toliau sisteminami iki dviejų indeksų, kurių vienas apibrėžtų uosto veiklą, o 

kitas - šalies socialinę ekonominę pažangą. Socialinės ekonominės pažangos indeksas (SEPI), jį 

sudarančios komponentės ir jūrų uosto veiklos indeksas (JUVI) buvo apskaičiuoti kaip į juos įeinančių 

rodiklių indeksų aritmetinis vidurkis: 
1

𝑘
σ 𝐼𝑖
𝑘
𝑖=1 . Sudaryti indeksai, jų komponentės ir tarp jų atliktos 

koreliacinės analizės koeficientai pateikti modelyje (2 paveikslas). 
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2 pav. Uosto veiklos sąsajos su socialine ekonomine pažanga tyrimo modelis 

Šiuo sudarytu modeliu siekiama grafiškai pateikti įvertintą uosto sąsają su šalies socialine 

ekonomine pažanga ir rodiklius, kuriuos naudojant ši sąsaja buvo vertinta. Modelis sudarytas 

koreliacinės analizės pagrindu, kiekvieno indekso rodiklių rinkinyje atlikta tarpusavio rodiklių 

koreliacinė analizė. Siekiant išvengti multikolinearumo problemos, tarpusavyje stipriai 

koreliuojantys rodikliai buvo pašalinti. 

Tarp SEPI komponenčių, stipriausia koreliacija sieja ekonomikos augimo (EKI) ir gyvenimo 

kokybės (GKI) indeksus (r = 0,72, p < 0,01). Koreliacinis ryšys teigiamas, kas rodo jog augant 

ekonomikai, gerėja gyvenimo kokybė. Tiek tarp gyvenimo kokybės ir ekonominės nelygybės (EKN) 

(r = 0,41, p < 0,05), tiek tarp ekonominio augimo ir ekonominės nelygybės (r = 0,18, p = 0,18) indeksų 

nustatyta silpnesnė koreliacija. Nepaisant to, ekonominės nelygybės indeksas įtrauktas į SEPI 

skaičiavimą, kadangi šio rodiklio pašalinimas iš modelio reikšmingai sumažintų modelio 𝑅2. EKN 

kintamojo įtraukimas į modelį leidžia nustatyti stipresnę sąsają tarp JUVI ir SEPI. 

Tarp, SEPI sandaros principu sudaryto, jūrų uosto veiklos indekso komponentų: uosto 

jungiamumo su kelių ir geležineklių transportu ir uosto ekonominio indeksų yra stiprus tiesioginis 

koreliacinis ryšys. Rodikliai glaudžiai susiję tarpusavyje (r = 0,84, p < 0,01). 

Apskaičiavus koreliaciją tarp jūrų uosto veiklos ir socialinės ekonominės pažangos indeksų, 

gautas statistiškai reikšmingas tiesioginis koreliacinis ryšys (r = 0,68, p < 0,02), kuris rodo, kad uosto 

veikla yra tiesiogiai susijusi su nacionaline socialine ekonomine šalies pažanga. Tai reiškia, kad 

didesnės jūrų uosto indekso reikšmės yra susijusios su didesnėmis socialinės ir ekonominės 

pažangos reikšmėmis. 
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Norint ištirti, kuri JUVI komponentė daro didesnį poveikį SEPI, sudarytas tiesinės regresijos 

modelis 𝑆𝐸𝑃𝐼 =  (𝑈𝐸𝐼, 𝑈𝐽𝐼), čia: UEI - uosto ekonominis indeksas, UJI - uosto jungiamumo 

indeksas. Atlikus regresinę analizę, gauta lygtis: 𝑆𝐸𝑃𝐼 = 0, 9 + 0,78  𝑈𝐸𝐼 + 0,4  𝑈𝐽𝐼. Modelis 

statistiškai reikšmingas (F = 13,3, p < 0,01), determinacijos koeficientas (𝑅2 = 0,75) rodo, kad 

sudaryto modelio tikslumas yra gana aukštas. Į modelį įtrauktas kintamasis UEI yra statistiškai 

reikšmingas (t = 4,2, p < 0,05), taigi jis yra svarbus sudarytoje regresinėje lygtyje. Regresijos 

koeficientas prie šio kintamojo (b1 = 0,78) yra teigiamas, kas rodo esant tiesioginį ryšį su SEPI. 

Didėjant UEI reikšmėms, didėtų ir SEPI reikšmės. UJI statistinis reikšmingumas šiek tiek mažesnis (t 

= 2,1, p = 0,07), tačiau dėl savo stipraus ryšio (r = 0,84) su UEI kintamuoju, įtrauktas į lygtį. UJI 

regresijos koeficientas (b2 = 0,43), kas rodo silpnesnį, tačiau teigiamą tiesioginį ryšį su SEPI. Didėjant 

UJI reikšmėms, didėtų ir SEPI reikšmės. 

 

Išvados 

1. Šalies socialinė ekonominė pažanga vertinta ekonominį augimą, gyvenimo kokybę ir 

ekonominę nelygybę apibūdinančiais rodikliais. Vertinimui pasirinkti BVP, vidutinių pajamų, 

eksporto, nedarbo lygio, skurdo, korpucijos suvokimo, gyvenimo trukmės, išlaidų moksliniams 

tyrimams, aplinkosaugos, švietimo, GINI koeficiento, S80_S20, decilinio diferenciacijos koeficiento 

rodikliai. Jūrų uosto veikla vertinta ekonominiais ir jungiamumo rodikliais. Vertinimui pasirinkti 

perkrautų konteinerių kiekio, KVJUD pelno, uoste perkrautų autotransporto priemonių, 

puspriekabių ir konteinerių gabenamų geležinkeliu kiekio rodikliai. 

2. Visiems į modelį įtrauktiems rodikliams taikyta vieninga perskaičiavimo į indeksus metodika. 

Sudaryti ekonomikos augimo, gyvenimo kokybės, ekonominės nelygybės, uosto ekonomikos ir 

uosto jungiamumo indeksai panaudoti pagrindiniams modelio elementams (SEPI, JUVI) išvesti. 

3. Sudarius socialinės ekonominės pažangos (SEPI) ir jūrų uosto veiklos (JUVI) sąsają įvertinantį 

modelį, nustatyta reikšminga teigiama tiesioginė sąsaja, rodanti, kad didėjant socialinės ekonominės 

pažangos rodikliui, didės jūrų uosto veiklos rodiklis ir atvirkščiai. Regresinės analizės rezultatai 

leidžia teigti, kad SEPI didžiausią teigiamą poveikį turi uosto ekonominė gerovė. Uosto jungiamumo 

reikšmė mažesnė, tačiau poveikis taip pat teigiamas. 
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ASSESSMENT OF THE LINK BETWEEN THE SEAPORT AND THE COUNTRY'S SOCIO-ECONOMIC PROGRESS 

Summary 

Indices were calculated from the indicators describing the seaport activity and the country's socio-economic 
progress, on the basis of which the link between the port activity and the country's socio-economic progress was 
assessed. The assessment of the link showed that port activity has a direct positive relationship with socio-economic 
progress, and an analysis of which factor of port activity has the greatest impact on socio-economic progress has shown 
that it is the profitability of the seaport. 
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LIETUVOS NE GYVYBĖS DRAUDIMO RINKOS POKYČIAI COVID 19 PANDEMIJOS 

SĄLYGOMIS. 

Kornelija Tamošiūnaitė, Vytis Merkinykas 

Mokslinis vadovas – lektorė Daiva Malakaitė 

Vilniaus kolegija 

________________________________________________________________________________ 

Įvadas 

Pasaulio rinkas sukrėtusi Korona viruso pandemija neaplenkė ir Lietuvos. Pirmasis COVID-19 

atvejis Lietuvoje buvo patvirtintas 2020 m. vasario 28 d. Dėl pandemijos šalyje nuo vasario 26 d. 

paskelbta ekstremalioji situacija, o kovo 16 d. dvejoms savaitėms įvestas karantinas, vėliau pratęstas 

iki balandžio 27 d., o balandžio 22 d. pratęstas iki gegužės 11 d. Šie įvykiai sutrikdė daugumos žmonių 

gyvenimus, sustojo ne vienos įmonės veikla, o žmonės buvo priversti gyventi karantino sąlygomis. 

Staiga pasikeitus situacijai rinkose bendrovės turėjo prisitaikyti ir ieškoti galimybių išlikti 

neapibrėžtumo sąlygomis. Šiame straipsnyje analizuojami draudimo rinkos rodiklių pokyčiai 

skirtingais pandemijos laikotarpiais. Dėl objektyvumo analizuojamas ir 2019 metų IV ketvirtis. Šio 

ketvirčio rodiklių analizė padės nustatyti draudimo rinkos situaciją priešpandeminiu laikotarpiu. 

Straipsnio tikslas – išanalizuoti Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkos pokyčius Covid 19 

pandemijos sąlygomis. 

Straipsnio uždaviniai: 

1. Išnagrinėti pagrindinių ne gyvybės draudimo rinkos rodiklių pokyčius karantino 

laikotarpiu Lietuvoje.  

2. Nustatyti pandemijos poveikį Lietuvos ne gyvybės draudimo rezultatams.  

 

1. Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkoje pasirašytos draudimo įmokos pandemijos laikotarpiu 

Draudimo įmoka – kliento mokama pinigų suma draudimo bendrovei už suteiktą draudimo 

apsaugą. Draudėjų mokamos draudimo įmokos yra pagrindinės draudimo bendrovės pajamos. 

Surinktas draudimo įmokas draudikas naudoja ne draudimo išmokoms išmokėti, bet ir pelnui kaupti 

bei administracinėms išlaidoms padengti. Didžioji dalis surinktų draudimo įmokų yra skirtos 

būsimoms draudimo pretenzijoms apmokėti. Šios pinigų sumos yra investuojamos finansų rinkose 

taip generuodamos draudimo bendrovėms papildomą investicinę grąžą.  
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pav. 

 

21 pav. Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkoje pasirašytų draudimo įmokų pokytis 2019 IV – 2020 

III ketv., Eur 

Absoliuti dauguma ne gyvybės draudimo bendrovių visu analizuojamu laikotarpiu ryškesnių 

pajamų svyravimų nepatyrė. Lietuvos draudimo rinkos lyderis AB „Lietuvos draudimas“ daugiausiai 

pajamų generavo priešpandeminiu laikotarpiu (2019 m IV ketv.). 2020 metų pirmąjį ketvirtį, kai 

pandemija buvo savo pirminėje stadijoje, šio draudiko pajamos vienintelį kartą smuktelėjo žemyn. 

Draudimo įmokos sumažėjo nežymiai, t.y. mažiau nei 16 proc. Antrojo ir trečiojo ketvirčio įmokų 

rezultatai buvo labai panašūs. Lyginant su pirmu ketvirčiu, draudimo įmokos augo apie 5 proc., 

tačiau jos vis tiek buvo 10 proc. mažesnės lyginant su 2019 metų pabaigos rezultatu. Kitos šešios 

draudimo bendrovės („Gjensidige“, „Compensa“, „Ergo“, „IF“, „BTA“, „Swedbank“) Lietuvos ne 

gyvybės draudimo rinkoje pasirašė gerokai mažiau draudimo įmokų nei AB „Lietuvos draudimas“. 

Šiose bendrovėse 2019 metų IV ketvirčio rezultatas buvo vienas prasčiausių arba vidutiniškas. O 

2020 metų I ketvirčio pradžioje (kai rinkos lyderio pasirašytos draudimo įmokos mažėjo) daugumos 

draudimo bendrovių pajamos nepakito arba nežymiai augo. 2020 metų II ketvirtyje, kai visoje šalyje 

jau buvo jaučiami pandemijos padariniai, visų išvardintų bendrovių veiklos apimtys skyrėsi. Šiuo 

laikotarpiu ADB „Compensa VIG“, „Ergo“ Lietuvos filialo ir „Swedbank“ Lietuvos filialo pajamos 

beveik nepakito. ADB „Gjensidige“, „IF“ Lietuvos filialo ir „Balcia“ Lietuvos filialo draudimo veiklos 

apimtys traukėsi atitinkamai: 22,5, 19,6, ir 23 proc. 2020 metų II ketvirtyje augo draudimo rinkos 

lyderio AB „Lietuvos draudimas“ (~5 proc.) ir „BTA“ Lietuvos filialo veiklos apimtys (~ 10 proc.). 

Draudimo bendrovių draudimo įmokų apimtys Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkoje 

pandeminiu laikotarpiu svyravo. Nebuvo pastebėta kokia nors vieninga rinkos tendencija, kuria 
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remiantis galima būtų teigti, kad visų draudimo bendrovių veiklos apimtys pandemijos sąlygomis 

traukėsi. Kol vienų draudimo bendrovių pajamos augo, kitų tuo pačiu metu veiklos apimtys traukėsi. 

2. Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkoje sudarytos draudimo sutartys pandemijos laikotarpiu 

Sudarytos draudimo sutartys – tai dar vienas draudimo rinkos rodiklis, kuris parodo rinkos 

plėtrą. Didelės sutarčių sudarymo apimtys dar nereiškia, kad bendrovė veikia pelningai arba uždirba 

daugiausiai visoje rinkoje, tačiau tai gali reikšti, kad draudėjai (klientai) pasitiki draudimo bendrove. 

Nuolat sudaromos naujos draudimo sutartys leidžia draudimo bendrovei generuoti papildomas 

draudimo pajamas ir vykdyti verslo plėtrą rinkoje.  

Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkoje gan smarkiai svyravo ne 

vienos draudimo bendrovės sudarytų draudimo sutarčių skaičius. 

  

22 pav. Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkoje sudarytų draudimo sutarčių pokytis 2019 IV – 2020 

III ketv., vnt. 

2020 metų I ketvirtyje, lyginant su priešpandeminiu laikotarpiu, daugiau draudimo sutarčių 

sudarė tik ADB „Compensa VIG“, „BTA“ Lietuvos filialas, „Balcia“ Lietuvos filialas ir „IF“ Lietuvos 

filialas, atitinkamai po 17,7 proc., 25,3 proc., 296,94 proc. ir 10,6 proc. Tačiau dalis draudimo 

bendrovių pandemijos pradžioje sudarė mažiau sutarčių nei prieš pandemiją, tai AB „Lietuvos 

draudimas“ (23,12 proc. mažiau), ADB „Gjensidige“ (6,63 proc. mažiau), „Ergo“ Lietuvos filialas 

(12,82 proc. mažiau) ir „Swedbank“ Lietuvos filialas (7,8 proc. mažiau). Galima teigti, kad Lietuvos 

ne gyvybės draudimo rinkoje pandemijos sąlygomis beveik pusė ne gyvybės draudimo bendrovių 

sudarė daugiau draudimo sutarčių nei prieš pandemiją, tačiau kitos pusės sudarytų draudimo 

sutarčių skaičius traukėsi. Po I ketvirčio sudarytų draudimo sutarčių nuosmukio visoms keturioms 

draudimo bendrovėms, kurių sudarytų draudimo sutarčių skaičius mažėjo, pavyko padidinti 
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sudarytų draudimo sutarčių skaičių. Vienų draudimo bendrovių sudarytos draudimo sutartys išaugo 

jau 2020 metų II ketvirtyje, o kitų - tik 2020 metų III ketvirtyje. 

Nei vienos iš keturių bendrovių, kurių pardavimų apimtys augo 2020 metų I ketvirtyje, 

sudarytų draudimo sutarčių skaičius nemažėjo ir 2020 metų III ketvirtyje. „IF“ Lietuvos filialo, „BTA“ 

Lietuvos filialo ir „Balcia“ Lietuvos filialo sudaromų draudimo sutarčių skaičius toliau augo, o ADB 

„Compensa VIG“ draudimo sutarčių skaičius rodikliai išliko beveik nepakitę. 

Galima teigti, kad Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkos pandemijos laikotarpio pradžioje pusė 

analizuojamų draudimo bendrovių sudarė mažiau draudimo sutarčių nei prie pandemiją, tačiau po 

kurio laiko sudaromų draudimo sutarčių skaičius pradėjo augti nors ir nepasiekė buvusio sutarčių 

skaičiaus prieš pandemiją (išskyrus „ERGO“ Lietuvos filialą), o kitos pusės draudimo bendrovių 

sudaromų sutarčių skaičius pandemijos pradžioje išaugo ir pralenkė sudarytų sutarčių skaičių iki 

pandemijos bei augo toliau 2020 metų II ketvirtį. Tačiau 2020 metų III ketvirtį šis rodiklis smuktelėjo 

žemyn. Tik „Balcia“ Lietuvos filialas visu pandemijos laikotarpiu išlaikė augantį sudaromų draudimo 

sutarčių skaičių. 

3. Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkoje išmokėtos draudimo sumos pandemijos laikotarpiu 

Draudimo išmokos – tai pinigų sumos, kurias draudimo bendrovė privalo išmokėti įvykus 

draudžiamajam įvykiui. Šios sumos sudaro ne mažą gaunamų pajamų (draudimo įmokų) dalį, todėl 

draudikas stengiasi taip optimizuoti draudimo veiklos procesus, kad vykdant draudimo veiklą ne 

visos draudimo pajamos būtų skirtos išmokoms išmokėti, o kitos dalies pajamų užtektų kitiems 

draudimo bendrovės veiklos kaštams padengti ir pelnui sugeneruoti. 

 

. 23 pav. Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkoje išmokėtų draudimo išmokų sumų pokytis 2019 IV – 

2020 III ketv., Eur. 
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Išanalizavus statistinius duomenis galima teigti, kad absoliuti dauguma draudimo bendrovių 

išmokėjo daugiau draudimo išmokų pandemijos pradžioje lyginant su 2019 metų IV ketvirčiu. Nei 

vienoje draudimo bendrovių šis išmokų rodiklis neišaugo labai ženkliai palyginus su priešpandeminiu 

laikotarpiu, o „Balcia“ Lietuvos filialas netgi išmokėjo kiek mažiau draudimo išmokų nei 2019 metų 

IV ketvirtį. 2020 metų II ketvirtyje draudimo išmokų sumos reikšmingai mažėjo (vidutiniškai daugiau 

nei 20 proc.) palyginus su 2020 metų I ketvirčio rodikliais visose draudimo bendrovėse, išskyrus 

„Balcia“ Lietuvos filialą. „Balcia“ Lietuvos filialo išmokėtos draudimo išmokų sumos 2020 metų II 

ketvirtyje išaugo 22,05 proc. 2020 metų III ketvirtyje visų draudimo bendrovių išmokų apimtys 

sugrįžo į tokią pačią arba labai panašią poziciją, kaip buvo 2020 metų I ketvirtyje. 

 

IŠVADOS 

1. Pasirašytų draudimo įmokų sumos kiekvienoje draudimo bendrovėje svyravo 

skirtingai. Dalies ne gyvybės draudimo bendrovių pajamos iš draudimo veiklos pandemijos pradžioje 

augo, o kitų bendrovių veiklos apimtys traukėsi. Dauguma draudimo bendrovių reikšmingesnius 

draudimo įmokų pokyčius patyrė 2020 metų II ir III ketvirčiuose. Pusė analizuojamų draudimo 

bendrovių pandemijos pradžioje sudarė mažiau draudimo sutarčių nei paskutinį 2019 metų ketvirtį, 

tačiau pandemijai tęsiantis sudaromų draudimo sutarčių skaičius pardėjo augti ir situacija 

stabilizavosi. Dalies draudimo bendrovių sudaromų draudimo sutarčių skaičius ir prasidėjus 

pandemijai nesumažėjo, o pandemijai tęsiantis atspindėjo augimo tendencijas. 2020 metų I ketvirtį 

išmokėtų draudimo išmokų sumos augo, tačiau jau II-ą tų metų ketvirtį buvo pastebėtas reikšmingas 

išmokamų išmokų sumų sumažėjimas. 2020 metų III ketvirtį išmokų sumos vėl augo ir beveik 

pasiekė, o kai kuriais atvejais ir viršijo I ketvirtį išmokėtas draudimo išmokų sumas . 

2. Pandemijos pradžioje Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkoje buvo stebima pagrindinių 

draudimo rinkos rodiklių mažėjimo tendencija. Šiuo laikotarpiu dalies draudimo įmonių veiklos 

apimtys traukėsi, sudaromų draudimo sutarčių skaičius mažėjo, o išmokamų išmokų apimtys augo. 

Draudimo įmokų rodiklis traukėsi mažiausia. Draudimo įmokų sumos mažėjo labai nežymiai, o dalies 

draudimo bendrovių – net augo. Didžiausią poveikį pandemija padarė sudaromų rinkoje draudimo 

sutarčių skaičiui. Pandemijos pradžioje šis rodiklis mažėjo stipriau nei draudimo įmokų rodiklis, 

tačiau vėliau stabilizavosi ir vėl buvo stebimas sudaromų draudimo sutarčių augimas. Pandemijos 

pradžioje buvo stebimas ir draudimo išmokų sumų augimas. Galima teigti, kad pandemijos 

laikotarpiu kilusią riziką ne gyvybės draudimo rinkoje draudimo bendrovės suvaldė, o poveikis rinkos 

rodiklių pokyčiams vertintinas kaip įvairiapusis.  
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CHANGES OF LITHUANIAN NON-LIFE INSURANCE MARKET IN THE CONDITIONS OF THE COVID 19 PANDEMIC 

Summary 

The pandemic of the Covid-19 virus shocked not only the world markets but also affected Lithuania. This article 
analizes changes in the insurance market during different pandemic periods. There is analysed four different periods 
from the 4th quarter of 2019 to the 3rd quarter of 2020 of eight non-life insurance companies operating in Lithuania. 
The changes monitored by examining three different indicators of insurance activity: insurance premiums, the number 
of insurance contracts and the amount of insurance benefits paid. The analysis did not show an upward or downward 
trend that would be the same for all companies. In the different quarters, the companies experienced a decrease in 
insurance contracts or an increase in insurance benefits, but the overall situation remained stable throughout the period 
and there was no threat to the operations of any company. 
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ANTRINIO DAIKTŲ PANAUDOJIMO GALIMYBĖS. 

Aistė Triznickaitė, Simona Olišauskaitė 

Mokslinė vadovė – Žana Prokopovičienė 

Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas 

________________________________________________________________________________ 

Įvadas 

Šiomis dienomis ekologijos tema gan plačiai nagrinėjama. Antrinis daiktų panaudojimas 

neatsiejama ekologijos dalis – nebenaudojamus daiktus galima atgaivinti ir dar kartą panaudoti juos 

pakeitus jų pagrindinę paskirtį arba tiesiog šiek tiek atnaujinus.  

Antrinis panaudojimas – veikla, kuri atliekas prikelia naujam gyvenimui pagal paskirtį, arba 

panaudojama gauti naują produktą su kita paskirtimi. Šiais laikais žmonės iš antrinių žaliavų kuria 

drabužius, baldus ir t.t. Taip jie sukuria savo verslą, todėl antrinio daiktų panaudojimas gali virsti ne 

tik gamtos tausojimu, bet ir verslu. 

Straipsnio tikslas – išanalizuoti antrinio daiktų panaudojimo galimybes Lietuvoje. 

Straipsnio uždaviniai: 

1. Apibūdinti antrinio daiktų bei išteklių panaudojimo, kaip žiedinės ekonomikos įgyvendinimo 

priemonės, esmę.  

2. Išanalizuoti antrinio daiktų panaudojimo principus. 

3. Pateikti antrinio daiktų panaudojimo verslo pavyzdžius Lietuvoje. 

 

1. Antrinio daiktų bei išteklių panaudojimas, kaip žiedinės ekonomikos įgyvendinimo priemonės, 

esmė 

Dauguma gamtos išteklių gavimas ir panaudojimas daro didelį neigiamą poveikį aplinkai. Dėl 

to iškyla pavojus ir žmonių gyvenimo kokybei. Didelę dalį panaudotų išteklių įmanoma surinkti ir 

perdirbti kaip antrines žaliavas. Vien tik iš perdirbtų buitinių atliekų galima gauti vertingų medžiagų, 

kurias perdirbant galima pagaminti daug naujų naudingų daiktų. Buitinių atliekų perdirbimas duoda 

didelę ekonominę naudą, bet ir padeda išsaugoti esančius gamtos turtus. Bet, deja, dar ne 

kiekvienas žmogus suvokia antrinių žaliavų perdirbimo svarbą. Tinkamas atliekų rinkimas, tvarkymas 

ir pateikimas antriniam naudojimui – tai procesas, prie kurio prisidėdamas kiekvienas visuomenės 

narys gali įnešti savo indėlį į švarios, sveikos ir stabilios aplinkos išsaugojimą. 

Atliekos pašalinamos pigiausiu būdu – išmetamos. Tai pats neefektyviausias, prasčiausias 

gamybos būdas, todėl visame pasaulyje tapo svarbu rūpintis ne tik aplinkosauga, bet ir ekonomika. 
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Pasaulyje augant gyventojų skaičiui, kartu auga ir žaliavų paklausa. Pagrindinių žaliavų tiekimas yra 

ribotas, o kai kurios ES šalys yra priklausomos nuo kitų šalių tiekiamų išteklių. Jų gavyba ir 

naudojimas daro didelį poveikį aplinkai, padidina energijos suvartojimą ir išmetamą CO2 kiekį, o 

protingesnis jų naudojimas galėtų šiuos skaičius sumažinti. 

Ne per seniausiai atsiradęs terminas „žiedinė ekonomika“ daug kam vis dar nėra aiškus ir 

neretai siejamas su atliekų perdirbimu. Bet specialistai tikina, kad tai visiškai naujas ekonomikos 

supratimas, sudarantis galimybę taupyti gamtos išteklius, naudoti mažiau energijos, gaminti pigiau 

ir gyventi švariau. Perėjimas prie žiedinės ekonomikos ne tik pokytis žmonių galvose, bet ir prievolė, 

kuri įtvirtinta ES lygmeniu tvarkymo rodikliais. 

„Žiedinė ekonomika – tai uždaras ciklas, kai didelis dėmesys skiriamas prevencijai, 

ekologiškam gaminių projektavimui, o gamybos metu susidariusios liekanos arba grąžinamos į tą 

pačią gamybą, arba nukreipiamos kaip žaliavos kitiems gaminiams gaminti, po vartojimo 

susidariusios atliekos panaudojamos antrą kartą arba yra perdirbamos ir vėl virsta žaliavomis”, – 

aiškina Aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupės vadovė Agnė Bagočiutė. 

Perėjimas prie žiedinės ekonomikos yra naudingesnis, nes sušvelnintų poveikį aplinkai, 

padidintų žaliavų tiekimo saugumą, padidintų konkurencingumą ir paskatintų inovacijas bei naujų 

darbo vietų kūrimą, be to, suteiktų galimybę vartotojams įsigyti daugiau patvarių ir pažangių 

produktų, kurie pagerintų gyvenimo kokybę bei ilgainiui leistų sutaupyti pinigų. 

„Europos Komisija akcentuoja keletą svarbių žiedinės ekonomikos principų – gaminamų prekių 

ilgaamžiškumą bei jų pakartotinį naudojimą. Reikia siekti, kad gaminiai būtų ilgaamžiai, vartojimas 

nebūtų skatinamas, tokiu būdu susidarytų kur kas mažiau atliekų“, – sako GIA ir EGIO vadovas 

Alfredas Skinulis. 

Žiedinės ekonomikos veiksmų plane išskirtos pagrindinės sritys: tvarių gaminių politika, 

dėmesys vartotojų apsaugai ir nauja „teisė į remontą“, žaliųjų viešųjų pirkimų vykdymo plėtra, 

atskirų sektorių veiklos peržiūra (elektronikos įrenginiai, baterijos, transporto priemonės, tekstilė, 

plastikas, statyba), atliekų prevencija, ekonominiai instrumentai ir mokesčiai, tarptautinio 

bendradarbiavimo klausimai ir tarptautinė prekyba, neužterštos medžiagos ir gaminiai. 
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24 pav. Žiedinės ekonomikos modelis.  

Šaltinis: https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/ziedine-

ekonomika/20151201STO05603/ziedine-ekonomika-kas-tai-ir-kodel-ji-svarbi 

 

Taigi, apibendrinant galima teigti, kad žiedinė ekonomika mūsų pasaulį daro ir darys vis 

švaresniu. Perėjimas prie žiedinės ekonomikos ne tik sušvelnintų poveikį gamtai, bet ir padidintų 

darbo vietų skaičių pasaulyje. Verta pereiti prie antrinio daikto panaudojimo ir išsaugoti nors lašelį 

gamtos. 

 

2. Antrinio daiktų panaudojimo principai 

Antrinio daiktų panaudojimas – veikla, kuri atliekas prikelia naujam gyvenimui pagal paskirtį, 

arba panaudojama gauti naują produktą su kitokia paskirtimi. 

Į antrinio daiktų panaudojimą įsitraukę ne tik pavieniai žmonės, bet ir kavinės, ir visame 

pasaulyje žinomos kompanijos: „Google“, „Microsoft“, „Procter & Gamble“, „Subaru“ ir kt. Taip pat 

dizaineriai ir apgyvendinimo paslaugų tiekėjai. 

Antrinio daiktų panaudojimas yra suskirstytas į principus: perdirbimas, pakartotinis 

naudojimas, kompostavimas, visiškas plastiko medžiagų atsisakymas. 

Visiškas plastiko atsisakymas – tai plastikinių maišelių atsisakymas, daugkartinių puodelių 

naudojimas, plastiko keitimas į mediena ar kitokia medžiagą.  

 

  

https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/ziedine-ekonomika/20151201STO05603/ziedine-ekonomika-kas-tai-ir-kodel-ji-svarbi
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/ziedine-ekonomika/20151201STO05603/ziedine-ekonomika-kas-tai-ir-kodel-ji-svarbi
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3. Perdirbimas ir pakartotinis naudojimas 

Atliekų perdirbimas – tai procesas, leidžiantis perdirbti panaudotas medžiagas į naujas 

medžiagas ar objektus ir tokiu būdu pakartoti atliekų naudojimą. 

Perdirbamos gali būti įvairiausios medžiagos: popierius ir kartonas, stiklas, metalas, plastikas, 

padangos, tekstilė ir elektroniniai prietaisai. Stiklas gali būti perdirbtas daugybę kartų, nekenkiant 

jo kokybei.  

Visos perdirbamos medžiagos yra žymimos ženklu, Mėbijaus ženklu. Kiekviena šio ženklo 

rodyklė rodo vieną iš trijų sėkmingų perdirbimo etapų: surinkimas, perdirbimas į naują produktą, 

pakartotinis naudojimas. 

 

25 pav. Atliekų perdirbimo emblema. Šaltinis: 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Atliek%C5%B3_perdirbimas 

 

4. Kompostavimas 

Kompostavimas – tai yra vienas iš būdų perdirbti atliekas ir, svarbiausia atsikratyti šiukšlių. 

Kompostavimas namų ūkyje yra puikus biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo būdas, jis prilyginamas 

atliekų vengimui ir atliekų panaudojimui dar kartą. Kompostavimo metu organinės medžiagos 

sugrąžinamos atgal į medžiagų apykaitos ratą. 

Kompostuoti galima nepavojingas medžiagas: virtuvės atliekas – vaisių, daržovių gabaliukai, 

vaisių, daržovių žievės, kiaušinių lukštai, arbatos pakeliai, kavos tirščiai bei jų filtrai, suplėšytas 

popierius; sodo atliekas – augalų lapai, nupjauta žolė, jaunos piktžolės (be subrendusių sėklų), sena 

vazonų žemė, triušių, vištų, arklių, karvių mėšlas. 

Kompostuoti negalima: mėsos, žuvies, riebalų, kaulų, pieno produktų, plastikinių arba 

sintetinių atliekų, sergančių augalų, šunų bei kačių fekalijų, piktžolių. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Atliek%C5%B3_perdirbimas
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Organin%C4%97s_med%C5%BEiagos&action=edit&redlink=1
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Kompostuotos medžiagos gali būti panaudotos dirvos paviršiuje ar įkasti į dirvą, taip pat galima 

naudoti kambarinėms gėlėms auginti. 

Taigi apibendrinant galime teigti, kad antrinio daiktų panaudojimų yra ne vienas ir ne du. 

Perdirbimas ir pakartotinis naudojimas, kompostavimas, visiškas plastiko atsisakymas neša naudą 

ne tik gamtai, bet ir žmonėms, tai yra neatsiejama žiedinės ekonomikos dalis. Panaudoja daiktus dar 

kart leidžiame jiems ilgiau gyvuoti, todėl išmetame mažiau atliekų. 

 

5. Antrinio daiktų panaudojimo verslai Lietuvoje 

5.1. Kūrybos kampas 360° 

Kūrybos kampas 360° - socialinė iniciatyva, plėtojanti darnaus vartojimo ir antrinio dizaino 

idėjas, besirūpinanti švaresnės ir sveikesnės aplinkos kūrimu. Organizacija organizuoja kūrybinius 

renginius ir užsiėmimus. Pagrindinė užsiėmimų tema – antrinis dizainas ir aplinkosauga. Žmonės yra 

mokomi „prikelti“ daiktus kitam gyvenimui, perdirbti juos iš antrinių žaliavų bei plėtoti darnaus 

vartojimo kultūrą ir aplinkosaugos idėjas. 

Anot G. Bučo, studijos „Kūrybos kampas 360°“ įkūrėjo, idėją prikelti daiktus antrajam 

gyvenimui jis su žmona parsivežė iš Suomijos. Pora aplankė Suomijos dizaino parodą ir jų dėmesį 

patraukė daiktai, kurie pagaminti iš antrinių žaliavų. Taip jie susipažino su darnaus vartojimo 

entuziastais. 

Kaune esančiose dirbtuvėse gali visi atvykti ir naudoti įrankius, kad prikeltų daiktus antram 

gyvenimui ar sukurtų naujus daiktus iš jų, o krautuvėlėje galima nusipirkti medžiagų ar jau sukurtų 

daiktų. G. Bučas kartu su komanda kuria projektus ir interjerus, gamina daiktus iš antrinių žaliavų. 

 

5.2 Textale.lt 

TEXTALE - atsakingo stiliaus, tvaraus dizaino, drabužių dalinimosi, perkūrimo bei perdirbimo 

platforma – žiedinei tekstilės ekonomikai. 

Įmonė veikia kaip žiedinės tekstilės ekonomikos platforma: 

• Dėvėtų drabužių, avalynės, aksesuarų ir namų tekstilės priėmimas, rūšiavimas, 

paruošimas ir pardavimas elektroninėje platformoje. Komiso paslaugos; 

• Paramos daiktais paskirstymas, socialinių grupių integracijos projektai; 

• Antrinio dizaino gaminių gamyba; 

• Tvarios gyvensenos ir stiliaus edukacija, konsultaciniai tiriamieji darbai žiedinei 

tekstilės ekonomikai. 
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Textale kviečia parduoti dėvėti tinkamus drabužius, avalynę, aksesuarus ir interjero daiktus, 

kuriuos Textale juos rūšiuoja, paruošia naudojimui, paskirsto paramai ir pardavimams, dalį sutvarko, 

atnaujina, naudoja kaip antrines žaliavas. 

Textale tikslas yra skatinti žmones geros kokybės daiktus parduoti, kad bendruomenė ne 

kauptų, o noriai perleistų kitiems. 

 

26 pav. Žiedinė tekstilės ekonomika. Prieiga per internetą: https://textale.lt/ziedine-tekstiles-

ekonomika/ 

 

5.3. „Miesto laboratorija“ 

„Miesto laboratorija“ – tvarus ir aplinkai draugiškas edukacinis bendruomenės centras, kuris 

turi kavinę, erdvę skirtą renginiams“ eko inovacijas, hidroponinį daržą, edukacinį sodą, galeriją ir 

„pasidaryk pats“ vaikų lauko žaidimų aikštelę. Organizacijos tikslas: burti bendruomenę prisidėti prie 

ekologiško gyvenimo būdo. 

https://textale.lt/ziedine-tekstiles-ekonomika/
https://textale.lt/ziedine-tekstiles-ekonomika/


481 

Socialinis verslas yra įrengtas naudojant senus, padėvėtus daiktus, ant stogo yra saulės 

kolektoriai, veikia hidroponinis daržas, pilko vandens pasinaudojimo sistema, o kavinė dirba 

tausojimo principu. 

2020-2021 metais „Miesto laboratorija“ vykdo projektą „Zero waste karta“, kurio tikslas 

padėti žmonėms geriau suprasti aplinkosaugines problemas ir jų įtaka mūsų kasdienybei. Iki pat 

2021 metų rudens socialinis verslas yra suplanavęs daugybę naudingų seminarų, įtraukiančių 

praktinių veiklų ir renginių, kuriuose žmonės įgaus tvaraus gyvenimo žinias ir įgūdžius: mokysisis 

mažinti vartojimą ir daiktus naudoti ilgiau bei juos perkurti, planuoti maistą be atliekų, rengti 

susibūrimus be vienkartinio plastiko, užsiimti tradicine ar hidroponine daržininkyste ir pan. 

Apibendrinant galima teigti, jog Lietuvoje daugėja įmonių, kurios moko žmones „prikelti“ 

daiktu antram gyvenimui, o ne išmesti. Organizacijų tikslai yra išmokyti žmones domėtis 

aplinkosauga.  
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POSSIBILITIES OF SECONDARY USE 

summary 

The circular economy makes and will make our world cleaner. The transition to a circular economy would 
mitigate the impact on nature. Secondary use is becoming popular. People want to be environmentally friendly. There 
are more and more companies in Lithuania that promote secondary consumption. 
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JAUNIMO NEDARBO BEI UŽIMTUMO PROBLEMOS. 

Raminta Ugenskaitė 

Mokslinė vadovė – lektorė Gitana Mečėjienė 

Vilniaus Kolegija 

________________________________________________________________________________ 

Įvadas 

Nedarbas – sudėtinga ekonominė ir socialinė problema, tiesiogiai ir stipriai veikianti tiek 

atskirus asmenis, tiek ir visą šalį. Nedarbas turi tam tikrą poveikį šalies ekonominiam gyvenimui, 

keičiasi demografiniai procesai, atsiranda problema profesinio mokymo sistemoje, problematiškas 

darosi gyventojų socialinės apsaugos užtikrinimas. Nedarbas, galima sakyti, nuskurdina kraštą. 

Nedarbo socialinės ir ekonominės pasekmės pasireiškia visose visuomenės gyvenimo srityse. Tai ir 

gyventojų reprodukcijos procesai, ir gamybos pasikeitimas, ir visuomeninio vartojimo 

transformacija, ir darbo apmokėjimo, darbo sąlygų bei kitų darbo santykių pasikeitimas, tai yra 

šeimos ir atskiro individo lygiu, pasisakė N.Navickas ir K.Paulavičius. 

Šiomis dienomis vis labiau tampa aktuali jaunimo nedarbo bei užimtumo tema. Ši problema 

vis dažniau yra iškeliama, nes Lietuvoje turime labai didelį procentą jaunų nedirbančių ir užimtumo 

neturinčių žmonių. Jų nedarbo bei užimtumo lygis išaugęs dėl daugybės priežasčių. Jaunimo 

nedarbas – viena opiausių šalies problemų, kuriai spręsti iš esmės Vyriausybė iki šiol nesiėmė 

pastangų. Lietuvoje kas trečias jaunas žmogus neturi darbo. Ši problema sukelia įvairias neigiamas 

socialines pasekmes: didėja jaunimo emigracija ir nusikalstamumas, atsiranda paskatos plisti 

alkoholizmui ir narkomanijai. 

Straipsnio tikslas – išanalizuoti nedirbančių bei užimtumo neturinčių jaunimo statistinius 

duomenis bei atskleisti pagrindines problemas. 

Straipsnio uždaviniai: 

1. Išanalizuoti jaunimo nedarbo statistinius duomenis Lietuvoje. 

2. Išsiaiškinti pagrindines problemas, kurios sukelia jaunimo nedarbą bei užimtumo stoką. 

 

1. Jaunimo nedarbo duomenų vertinimas Lietuvoje 

Jaunimo nedarbo galima išskirstyti pagal miestus ir kaimus. Skirstymą naudinga atlikti tam, 

kad pastebėti, kur jaunimo nedirbančių bei neturinčių jokių užimtumų daugiausia. 
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1 lentelė. LR Darbo ministerijos pateikti duomenys. 

 

 

Čia matome duomenis pateiktus Užimtumo tarnybos nuo 2010 m. iki 2020m. tai yra jaunimo 

nedarbo lygis procentais, kaime bei mieste. Viršuje matome vyrų nuo 15 m. iki 24m. kaime nedarbo 

lygi. Vyrų nedarbo lygis yra sumažėjęs nuo 2010 metų iki 2020m. tačiau jis taip ženkliai nekinta kaip 

moterų nedarbo lygis. Moterų nedarbo lygis bei užimtumas kaime taip pat yra sumažėjęs labai 

stipriai, galima būtų teigti, jog jis nykstantis, tai reikštų, jog moterys, gyvenančios kaimuose vis 

dažniau susiranda darbus bei kitokias veiklas, kad netektų sėdėti namuose. Tai reiškia, jog kaimuose 

yra daugiau nedirbančių vyrų nei moterų. Žemiau pateikti yra jaunimo nedarbo mieste duomenys. 

Juose taip pat galime matyti, jog mieste kaip ir kaime yra didesnis procentas nedirbančių vyrų nei 

nedirbančių moterų. Mieste nedirbančių vyrų procentas yra sumažėjęs nuo 2010 metų, tačiau 

palyginus su 2019 metais ir pažiūrėjus į 2020 metus galime matyti, jog per metus laiko nedarbas yra 

ženkliai išaugęs. Duomenų augimą praeitais metais galimai galėjo įtakoti Lietuvoje atsiradęs Covid-

19 virusas. Tokius pat duomenis turi ir miesto moterys, jų nedarbas per paskutinius 2 metus yra 

stipriai išaugęs. Atsiradus šiam virusui daugelis jaunų žmonių prarado savo darbo vietas, nes verslai 

priverstinai buvo uždaromi. Užsidarius verslams nebeliko ir daugybės darbo vietų. 

 

2. Pagrindinės problemos skatinančios jaunimo nedarbą ir užimtumo stoką 

Anot Prezidentės, pagrindinė problema yra tai, jog spręsdama nedarbo mažinimo problemą, 

ypač jaunimo, Vyriausybė, konkrečiai ministerijos, dirba atskirai, t.y. nederina savo veiksmų. 

Žinoma, sprendžiant problemą, kada nėra veiksmų koordinavimo, kiekviena ministerija veikia 

daugmaž fragmentiškai, o bendras tikslas lieka nepasiektas, tiesą sakant – tūpčiojama vietoje. Tam 

reikia bendro veiksmų plano. Socialinės apsaugos ir darbo ministras žadėjo iki balandžio mėnesio 

parengti Jaunimo užimtumo programą. 

Dažniausios problemos, kurios ugdo jaunimo nedarbą: 

• Neįgyta arba įgyta nepakankama profesinė kvalifikacija. 

• Įgytos kvalifikacijos neatitikimas darbo rinkos poreikiams. 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

15-24 19,6 11,9 11,1 13,3 14,5 16,3 19,3 21,9 26,7 32,6 35,7

15-29 8,7 7,5 8,6 10,4 12,7 14,7 17,1 19,6 23,2 27,2

15-24 21,5 14,1 12,0 14,6 15,9 16,0 19,6 23,0 29,7 34,9 39,0

15-29 10,3 8,6 9,7 11,5 12,3 15,6 17,8 21,9 26,2 31,7

15-24 17,3 9,3 10,1 11,7 12,6 16,6 18,7 20,4 22,7 29,4 31,6

15-29 6,8 6,2 7,1 9,0 13,1 13,6 16,2 16,9 19,5 22,0

Vyrai

Moterys

Nedarbo lygis │ proc.

Miestas ir KaimasMetaiLytis

Vyrai ir 

moterys 
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• Praktinės patirties stoka. 

• Jaunuolių darbo paieškos įgūdžių stoka. 

• Jaunuolių motyvacijos, socialinių kompetencijų stoka. 

• Darbo vietų kokybė ir dideli jaunuolių lūkesčiai. 

• 2020 metais atsiradęs Covid-19 virusas. 

Visos šios problemos egzistuoja vien dėl to, kad jaunimas nesulaukia palaikymo ir iš mūsų 

vyriausybės. Be to, Prezidentės teigė, jog didinant jaunimo užimtumą galima panaudoti Europos 

socialinio fondo ir Europos regioninės plėtros fondo lėšas, taip pat efektyviau naudoti Vidaus reikalų 

ministerijos administracinių gebėjimų tobulinimui skirtas lėšas, nes jų galima sutaupyti. Matyt, dėl 

administracinių gebėjimų stokos, šių gebėjimų tobulinimui skirtos lėšos ir naudojamos neefektyviai, 

t.y. didelė dalis lėšų išleidžiama pusiau poilsinėms komandiruotėms tolimuosiuose kraštuose, nors 

žinoma, dalis mokymų yra tikrai vertingi ir būtini, ypač kai Lietuva 2013 m. antrąjį pusmetį 

pirmininkaus ES. Būtent kaip minėtus pinigus panaudoti jaunimo užimtumo didinimui, reikia 

Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo, Ūkio ir Finansų ministerijų koordinuotų pastangų. 

Labai didelis minusas jaunimo gyvenime yra ir švietimo sistemos problemos, dėl kurių vėliau 

tampa sunku ir įsidarbinti. Jaunųjų bedarbių skaičiaus didėjimas susijęs su specialistų rengimu šalies 

aukštosiose mokyklose. 

Ne paslaptis, kad daugelis mokyklas baigusių abiturientų stoja į universitetus ar kolegijas 

rinkdamiesi populiariausias specialybes: teisę, vadybą, buhalterinę apskaitą. Būtent šių specialybių 

absolventams sunkiausia įsidarbinti, nes darbo rinka pakankamai prisotinta tokių specialist, tiesa, 

yra ir tokios specialybės, kurių visada reikėjo ir reikės. Vadinasi, Švietimo ir mokslo ministerija turėtų 

skirti daugiau krepšelių toms profesijoms, kurių specialistų reikia šalies ūkiui, t.y. informacinių 

technologijų specialistai, lazerių fizikos mokslininkai, juk Lietuva siekia tapti žinių ekonomikos ir 

aukštųjų technologijų šalimi. 

Remiantis vyriausybės posėdžio pamąstymais būtina įvesti minimalų priėmimo balą į šalies 

aukštąsias mokykla. Jei sumažinsime stojimo į aukštąsias mokyklas balą, tuomet turime daugiau 

kvalifikuotų jaunuolių, kurie norės dirbti savo megstamus darbus, o galbūt ateityje kurs ir darbo 

vietas kitiems panašių likimų jaunuoliams. Daugelis jaunimo negali įsidarbinti, nes neturi tinkamo 

išsilavinimo, tačiau niekas į juos neatsižvelgia, jog labai daug jaunuolių praranda galimybę studijuoti, 

nes neturi tam lėšų. Taip pat daug jaunimo praranda galimybę studijuoti, būtent dėl stojamojo balo. 

Autorės nuomonė gerinti darbo sąlygas. Daugelis darbdavių kuria daugybę naujų darbo vietų, 

tačiau pamiršta, jog svarbu ne tik sukurti naujas darbo vietas, tačiau pasirūpinti, jog darbininkams 

darbe būtų geros sąlygos dirbti, tuomet ir darbininkai įmonėje nori likti Taip pat labai svarbus 
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dalykas tai, jog įmonės skelbiasi, jog į darbą priima ir studijuojančiuosius, tačiau vėliau paaiškėja, jog 

studentams nebūna suteiktos sąlygos ir dirbti ir mokytis, tuomet ir vėl jaunimas lieka be darbo, nes 

jiems tenka pasirinkti ar jie lieka dirbti, ar nori baigti mokslus. 

Autorės nuomonė darbdaviams reikėtų atsisakyti kriterijaus priimant į darbą, jog reikia turėti 

patirties. Beveik visos įmonės ieškančios darbuotojų sudaro kriterijus, pagal kuriuos priima 

darbuotojus į darbą. Siūlyčiau atsisakyti kriterijaus dėl darbo patirties. Juk šis kriterijus ir yra vienas 

iš priežasčių, kodėl turime tokį didelį procentą Lietuvoje bedarbių jaunuolių. Juk jaunimas negali 

turėti patirties, nes jie dar tik pradeda savo gyvenimą ir jo karjerą. Turėtų įmonės kaip tik skatinti 

jaunimą ateiti dirbti pas juos ir skirti tam tikrus darbuotojus, kurie padėtų įgyti patirties. 

 

Išvados 

1. Išanalizavus Užimtumo tarnybos pateiktus duomenis apie jaunimo nedarbo lygius 

miestuose bei kaimuose galima daryti išvadas,jog nedarbingumas buvo sumažėjęs, tačiau per praeitus 

metus nedarbingumas išaugo ženkliai. Visą tai įvyko per pandemijos laikotarpį, kuomet Lietuvoje 

atsirado Covid-19 virusas. Šio viruso atsiradimas sujaukė daugelio jaunimo gyvenimus. Daug jaunų 

žmonių dirba smulkiuose versluose, kurie per pandemija buvo priverstinai uždaryti, taip daugelis 

jaunimo prarado ir darbo vietas. Šis Lietuvai sunkus periodas tęsiasi iki dabar, dėl to ir jaunimui 

sunku susirasti darbo vietas, nes verslai dar iki dabar ne visi gali vykdyti savo veiklą. 

2. Išsiaiškinus pagrindines problemas, sukeliančias jaunimo nedarbo lygi Lietuvoje, 

galima daryti išvadas, jog dideli poveiki jaunimui daro išsilavinimo trūkumas, darbo praktinė patirtis. 

Taip pat didelį poveikį daro ir motyvacijos stoka, darbo paieškos įgūdžių stoka bei dideli jaunimo 

lūkesčiai, ieškantis darbo. Apibendrinus jaunimo nedarbo lygi ir įvertinus pagrindines problemas 

siūlomi tokie sprendimo būdai kaip sumažinti nedarbingumą tarp jaunuolių. Pirmiausia atsižvelgti į 

jaunimo studijavimo galimybes , sumažinti stojamąjį balą, kad daugiau jaunuolių galėtų mokytis ir 

įgyti kvalifikacijos. Taip pat iš darbdavių pusės pagerinti darbo sąlygas, suteikti galimybę ir dirbti ir 

studijuoti bei suteikti galimybę įsidarbinti jaunuoliams be patirties ir suteikti jos darbe. 
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PROBLEMS OF YOUTH WORK AND EMPLOYMENT 

Summary 

Unemployment is a complex economic and social problem that directly and strongly affects both the individual 
and the country as a whole. Unemployment must be important in the economic life of the country, changing 
demographic processes, problems in the vocational training system, and problems in ensuring the social security of the 
population. Unemployment, one might say, impoverishes the country. „Socio-economic consequences of 
unemployment“, „In all spheres of society“. An analysis of the data provided by the Employment Service on youth 
unemployment rates in urban and rural areas leads to the conclusion that incapacity for work has decreased, but 
incapacity for work has increased significantly over the past year. All this happened during the pandemic period, when 
the Covid-19 virus appeared in Lithuania. The emergence of this virus has disrupted the lives of many young people. 
Many young people worked in small businesses, which were forced to close during the pandemic, and so many young 
people lost their jobs as well. This difficult period for Lithuania has continued until now, which makes it difficult for 
young people to find jobs, as not everyone can carry out their activities until now. After elucidating the main problems 
causing the youth unemployment rate in Lithuania, it can be concluded that the lack of education and practical work 
experience have a significant impact on young people. Lack of motivation, lack of job search skills and high expectations 
of young people looking for work also have a significant impact. After summarizing the youth unemployment rate and 
assessing the main problems, solutions such as reducing youth unemployment are proposed. First of all, take into 
account the opportunities for young people to study, lower the entrance score so that more young people can study 
and acquire qualifications. Also, on the part of employers, to improve working conditions, to provide opportunities for 
both work and study, and to provide employment opportunities for inexperienced young people and to provide them 
with. 
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Introduction 

For several years, more attention has been paid to day-to day consumption. Every step is 

carefully considered about it could affect our planet, economy and our own health. Government 

holds various events in where citizens put their effort and give a helping hand, so that people could 

be more aware of their actions, become better version of themselves. In media, the gaze is directed 

towards vision „better future”. However, minor amount of information is stated on how to achieve 

that „better future” or even in what way measures could be taken into consideration. In this 

manner, fewer comprehend capability to be named as a socially accountable consumers. 

The aim of the article– to define a portrait of a socially responsible user. 

Objectives of the article: 

1. Describe the concept of organizational social responsibility. 

2. To analyze the characteristics of a socially responsible user. 

Analyze the results of a survey. 

Research methodology – analysis and systematization of scientific, theoretical literature and 

other sources of information, survey. 

 

1. The concept of organizational social responsibility 

Social responsibility is a form of consciously formed legal, economic, political, moral relations 

between the organization and the structures of society. Also, social responsibility Barysas, (2010) 

presents as the ability to be accountable for one`s actions, ability to perform duty. Social 

responsibility is when professionals make decisions for which they are solely responsible, because 

those decisions can affect people, their communities and the environment. Nowadays, we can 

divide social responsibility into three categories: social commitment, social reaction, social 

compassion. Social responsibility is also divided into several types (figure 1.): legal, ethical, 

philanthropic, economic. 

Philanthropic responsibility is an activity that benefits the community. Ethical responsibility is 

the observance of the principles of fairness, legal responsibility is legal provisions, laws, 
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implementation of documents, without economic responsibility there would be no other, because 

it is a responsibility aimed at working profitably. 

 

 

Figure 1. Types of social responsibility. 

Source taken from Barys, M. (2010). Peculiarities of implementation of social responsibility in 

different types of organizations: sociological analysis. Vilnius 

Bagdonienė and Paulavičienė (2010) state that corporate social responsibility is a corporate 

policy, practice, ideology that reflects the behavior of companies in situations when they voluntarily 

include environmental and social issues in their activities, as well as the principle of respect for 

people, society or nature. Organizational social responsibility is a very broad and long process 

covering the entire development, production, product cycle, and these things lead to 

environmental, social, financial and ethical aspects. We can understand social responsibility as the 

principle of responsibility, ethics and sustainability, when ethics is behavior, culture, organizational 

goal, vision and structure, responsibility - relations with government, employees, customers, 

suppliers, sustainability - product production, presentation, supply chain. Social responsibility 

should be in the workplace, in order to ensure safe work for workers, to respect human rights, in 

society and in the community, to enable us to pass on knowledge from generation to generation 

and to involve young people in business, in the environment, to be effective and responsible. A 

source of resources within the firm and the market to make payments on the accounts receivable. 

Social responsibility is important in areas such as: the economy, because it helps people to 

behave honestly and responsibly without polluting nature, in ecology, it is important because it can 

save lives without buying them (take an animal from a shelter), in medicine, because you have to 

be responsible when you have other lives at stake, in management and real life. It is important for 
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a person to be socially responsible and take care not only of themselves but also of others, to 

participate in volunteer work such as nursing homes or animal shelters. In an organization, social 

responsibility includes a lot of things, the most important thing is that it includes honesty, 

responsibility and the desire to help others. 

In conclusion, social responsibility is paramount and most important part of the company. 

Social responsibility means responsibility, ethics and sustainability. Social responsibility is: 

responsibility, ethics and sustainability. Philanthropic responsibility can be understood as a society 

that does a good job of ethical responsibility as compliance with fairness, economic as an 

opportunity to earn, and legal as compliance with the law. 

 

2. Characteristics of the socially responsible consumer 

To measure how significant a person can be considered socially responsible, is not quite that 

simple. One consumer could have multiple types of qualities based on their personality, behavior or 

even educated principles. (Palacios- Gonzalez and Chamorro- Mera 2020). Socially responsible 

consumer considers what is more significant to another person, nature, how his consumption 

affects or will affect community. María Manuela Palacios-González and Antonio Chamorro-Mera 

(2020) in the article „Analysis of Socially Responsible Consumption: A Segmentation of Spanish 

Consumers” based on Francois-Lecompte and Valette-Florence, pointed out five several forms of 

social users: 

1. Users that are apprehensive. 

2. Those who are more skeptical. 

3. Consumers that would contravene purchasing center or against allocation. 

4. The blackballed. 

5. Those who are not concerned. 

These five forms demonstrate various types of accountable users out of unusual perspective. 

However, to distinguish which model is practical per person requires more detailed information and 

comprehensive observation.  

Webster (1975) points out individual that represents socially aware consumer, firstly must be 

informed about this matter and be mindful of abilities to purchase rightful items, so issue could be 

settled. Then, he must figure out his influence is limited, yet propitious in this situation. This way 

consumer can make use of capability and tilt the situation towards correct direction. In the end, 

ethically accountable consumer will have ability to analyze actions anywhere near him, perspective 

about social concerns and for that his responsibility in social area will get superior. 
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Valor (2005) states that in empirical research consumers do not necessarily purchase from 

socially standard. However, the biggest influence deemed value, quality and profit. From that 

standpoint person place his personal requirements over ethical aspect and he could be called as 

socially responsible consumer only when he can get profit from it. 

Table 4. Criteria to measure consumer social responsibility 

Criteria used to measure consumer social 

responsibility 

Scientific source used to identify the chosen 

criterion 

Polluting the environment Čiegis, Arbušauskaitė, 2007 

Disturbing peace of others Babachinaitė, 2008; Pitrėnaitė, 2011 

Traffic disturbance Cupcake, 2013 

Destruction of nature Čiegis, Arbušauskaitė, 2007 

Irregular parking for bikes Cupcake, 2013 

Hazards for pedestrians Cupcake, 2013 

Breaking of rented bike Cupcake, 2013 

Small vandalism Čiegis, 2009 

Drunk and cycle Babachinaitė, 2008; Pitrėnaitė, 2011 

Invalid carriage of people Cupcake, 2013 

Source: Jesevičiūtė- Ufartienė, L. (2017). Consumer Social Responsibility: Example of Cycling 

Service. Internet access EBSCOhost https://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-

0001:J.04~2017~1520839764962/datastreams/DS.002.1.01.ARTIC/content 

From information (table 1.), consumer estimated based upon various requirements. Person 

can get the title „socially responsible consumer” simply taking actions for environment 

improvement, considering other matters or people than having thoughts around himself. 

Incompatible scientific sources portray paths that individual can choose to grow oneself firstly as a 

person and eventually as user who regards his actions for benefit of all.  

In conclusion, judging if a person could be addressed as socially liable, his priority needs to be 

economic advancement, prosperity for climate. Features are hard to predict, however, every single 

person has his principles. Most actions are taken into account, when it happens beneficial to him. 

Excluded criteria provide an opportunity not only to notice imperfections, but at the same time 

figure out harmful behavior towards others. 

 

  

https://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2017~1520839764962/datastreams/DS.002.1.01.ARTIC/content
https://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2017~1520839764962/datastreams/DS.002.1.01.ARTIC/content
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3. Research „Portrait of socially responsible user” analysis 

Analyzing survey data, it turned out that 31 respondents took part in the survey, of which 

90.3 % were people aged 18 to 23, other respondents were aged 24 and older. 89.3 % are students 

and the rest are pupils, among them 19.4 % are working. Of all respondents, the biggest part 

(74,2 %) had heard about socially responsible consumer description, however didn’t know what that 

meant exactly.  

 

Figure 2. Socially responsible user 

Respondents were asked how they understand what socially responsible consumer is. (Figure 

2.) 26 defendants choose that socially liable user adheres to honesty and other ethical principle. 15 

accountants think that it stands for protecting nature and under 15 follows the law, buy only the 

essentials items/ services. 

Respondents were asked a closed question, during which was trying to clarify if they consider 

themselves as socially crucial consumers. Almost half of all respondents (45,2 %) said yes and 41,9 % 

chose that they don’t have opinion or don’t want to reveal. Those, who assign themselves as 

responsible users are trying to consume responsibly or already doing that, but those, who answered 

don’t have opinion, don’t want to reveal, stated that consuming responsibly is not relevant to them. 

 

Figure 3. Contribution ways to the preservation of the environment 
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Finding out that the majority of respondents consume responsibly, the main aim was to find 

out how exactly they do it. (Figure 3.). 24 participants sort garbage, 15– save electricity. 13 and 

under that use fabric bags, save paper, sort out electronic devices or even ride a bicycle or travel by 

using public transport. 

 

Figure 4. Socially responsible consumers in Lithuania 

Analyzing the socially responsible users in Lithuania (Figure 4.), 10 respondents think that in 

Lithuania 16-30 % of population is taking care of nature and others, while 16 respondents answered 

less than 15-45 % of all Lithuania population. 

 

 

Figure 5. Pandemic 

Lastly (Figure 5.), due to nowadays situation, was intended to clarify if pandemic has affected 

respondent’s daily consumption habits. Biggest part (41,9 %) claimed nothing has changed in their 

lives, while 35,5 % chose answer yes, that they started to choose products/ services more 

responsibly.  

In summary, it can be stated that the respondents do not know the exact concept of a socially 

responsible person, but perform the duties of this person without even knowing it. Respondents 

care about the well-being of nature, they try to recycle more, save electricity, paper, water, choose 

tools that pollute less. 
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CONCLUSIONS 

1. Social responsibility is an economic, legal, political relationship in an organization and 

society. We can understand it as human ethics and responsibility. The social responsibility of the 

organization is somewhat different. The social responsibility of an organization is very broad, 

covering many things from product development to its receipt. 

2. To evaluate whether a person can be treated as a socially accountable consumer based 

on others or their own thoughts considered not enough. To judge from seeing person’s short time 

behavior could be weighed as inaccurate assessment. Characterizing him, requires analyzing from 

many different angles. In many cases, one person could have several features that identify person 

as a social user. However, the main aspect is that person should put environmental problems or 

other issues in the first place than his own desires. 

3. An analysis of the study revealed that a large proportion of respondents were students 

and young people who knew little about who a responsible consumer was, but that even without 

knowing what it meant, they still contribute to a proper consumption and conservation 

environment. They recycle their waste and in Lithuania, according to them, consumers who are 

responsible are not many. Corresponding to the pandemic data, several people are living normally 

without changing their lifestyle, the rest have started to use more responsibly. 
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PORTRAIT OF SOCIALLY RESPONSIBLE USER 

Summary 

This article is about socially liable consumer. The conception of social responsibility is understood as a form of 
legal, economic, political, moral relations between the organization and the structures of society and it is divided into 
four main types: legal, ethical, philanthropic, economic. A socially responsible consumer is understood somewhat 
differently as a person who considers what is better for another person than for himself, as well as human nature, how 
his consumption affects or may affect society. Not all people could be considered as socially liable users in our society, 
however some people are responsible. They take care of the environment that they surrounded by. 
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Įvadas 

Moksliniuose tyrimuose identifikuojama pagrindinė organizacijos atpažįstamumo realioje bei 

skaitmeninėje erdvėje mokslinė problema, susijusi su tuo, jog realioje aplinkoje veikiantys 

žmogiškosios elgsenos bei suvokimo elementai skaitmeninėje erdvėje transformuojasi į specialius, 

dažniausiai dirbtinio intelekto sprendimais pagrįstus algoritmus, kas tiesiogiai daro įtaką 

organizacijų rinkodaros strategijos formavimo principams, kurių vienas - organizacijos skaitmeninis 

identitetas ir randamumas paieškos sistemose. Problema tampa dar aktualesnė, kai analizuojamas 

tyrimo objektas yra specifinis, nes sudėtinga rasti gerosios patirties pavyzdžių ar metodikų, o jūrų 

transporto specialistų rengimo sektorius yra specifinis, pasižymi aukštu tarptautiškumu, kas sąlygoja 

specifinių paieškos raktažodžių, būdingų ir tik šiam sektoriui, sistemos formavimo poreikį. Remiantis 

naujausiais tyrimais, galima pastebėti, kad dėl minėtų priežasčių dažniausiai taikomos įprastinės 

organizacijos pozicionavimo rinkoje strategijos ne visada yra efektyvios, todėl tyrimo problema yra 

pagrįsta ontologijomis grįstų raktinių sąvokų formavimo poreikiu jūrų transporto sektoriui reikalingų 

specialistų rengimo sektoriuje siekiant įgyvendinti efektyvią jūrininkų rengimo paslaugas remiančią 

skaitmeninės rinkodaros strategiją pagrįstą skaitmeninio identiteto koncepcija.  

Dėl šių priežasčių tyrimo objektas - skaitmeninės rinkodaros efektyvumo didinimo galimybės, 

o tyrimo tikslas - įvertinti jūrų transporto sektoriaus specialistus rengiančių organizacijų 

skaitmeninės rinkodaros priemonių efektyvumo didinimo taikant ontologijas galimybes. Siekiant 

užsibrėžto tikslo buvo suformuluoti tokie tyrimo uždaviniai: 

1. Remiantis teorinėmis rinkodaros strategijos formavimo prielaidomis bei skaitmeninės 

rinkodaros pagrindiniais principais ir algoritmais apibrėžti esminius rinkodaros realioje ir 

skaitmeninėje erdvėje skirtumus. 

2. Analizuoti jūrų transporto sektoriaus specialistų rengimo segmento ontologijas. 

3. Sudaryti optimalaus internetinės paieškos raktažodžių rinkinį, kurio pagalba galima 

būtų sukurti skaitmeninį organizacijos identitetą ir taikyti jį skaitmeninės rinkodaros priemonėse. 
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Tyrimo metu taikomi mokslinės literatūros analizės, analitinis teorinio modeliavimo, statistinis 

duomenų analizės metodai, eksperimentinio tyrimo metodas, o tyrimo rezultatams atvaizduoti ir 

pristatyti taikomi logografiniai duomenų atvaizdavimo metodai, panaudojant LAJM turimą techninę 

ir programinę tyrimui reikalingą įrangą bei informacinių sistemų išteklius. 

 

1. Rinkodaros strategijos pokyčiai skaitmenizacijos sąlygomis 

Rinkodaros svarbą strateginiu lygmeniu išskiria strateginio valdymo dizaino mokykla, kurioje 

strategijos formavimas analizuojamas koncepcijos lygmenyje (Mintzberg, H., Ahlstrand, B., ir Lampe, 

J., 1998), didelį dėmesį skiriant organizacijos vidinėje ir išorinėje aplinkoje veikiantiems veiksniams, 

kurie vėlesniuose M. Porter ir kt. (1982), H. Mintzberg (1990) moksliniuose tyrimuose buvo priskirti 

buvo priskirti pagrindinėms pozicionavimo rinkoje jėgoms. Taip pat didelę reikšmę pozicionavimo 

mokyklai turėjo konkurencingumo strategija ir nors ji buvo labiau orientuota į gamybinį sektorių, 

tačiau išliko aktuali ir socialinių tinklų eroje formuojant produkto rėmimo priemones (Porter, 1982). 

Todėl remiantis M. Porteriu (1982) strateginio planavimo pagrindiniai principai yra pagrįsti šiais 

elementais, vadinamos pagrindinėmis pozicionavimo komponentėmis – tai lyderystė, diferenciacija 

(unikalūs produktai, keliantys pasitikėjimą) ir koncentracija (tikslinės grupės), kas strateginiame 

rinkodaros priemonių formavime identifikuojami kaip pagrindiniai vertės komponentai: produkto 

diversifikavimas, tikslinės rinkos identifikavimas, produkto palaikymo ir rėmimo priemonių 

formavimas.  

Kadangi pagrindinės pozicionavimo komponentės suponuoja rinkodaros formavimo principus, 

jos turi sąsajas ir su ontologijų koncepcija: kai komponentės nustatytos ir įtrauktos į rinkodaros 

priemonėmis formuojamą turinį, ontologijos algoritmai atlieka likusį darbą, kad vartotojai internete 

rastų to, ko jiems reikia, o organizacijos galėtų pristatyti tai, ko vartotojai ieško. Šie elementai sudaro 

rinkodaros strategijos pagrindą, kurį vėliau plėtojo H. Mintzberg (1990), kuris remdamasis M. 

Porterio (1982) pozicionavimo strateginės mokyklos teoriniais principais išskyrė pagrindinius 

organizacijų tipus pagal jų formuojamus pozicionavimo metodus. Remiantis šiais metodais jūrų 

transporto studijų paslaugas teikiančios organizacijos galėtų būti priskirtos arba nišinių žaidėjų, arba 

profesionalių paslaugų kategorijoms. Nišinių žaidėjų pozicionavimo strategija pagrįsta aukštu 

produktų diferenciacijos lygmeniu, dažniausiai išskirtinės kokybės ir struktūros, su aiškiai apibrėžta 

specifine tiksline grupe ir rinka, o profesionalų kategorijos organizacijoms yra būdinga teikti rinkai 

profesionalias paslaugas, pasižyminčiomis aukšta kokybe, bei turinčiomis konsultacinį – edukacinį 

pobūdį (Feher, K., 2015). Tokiu požiūriu yra svarbus elementas populiarinimas ir žinomumo 
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didinimas, ką teigia strateginio planavimo dizaino ir galios mokykla, taikytina pozicionavimo rinkos 

strategijai įgyvendinti (Miles, J., A. (2012).  

Lyginant su tradicinėmis, daugiau nei pusę amžiaus intensyviai taikytas tradicines rinkodaros 

priemones su šiuolaikinėmis skaitmeninės rinkodaros priemonėmis, galima pastebėti, kad 

efektyvumas gali būti pasiekiamas tik tada, kai yra pasirengęs tam vartotojas: t.y. tam kad 

skaitmeninė rinkodara būtų veiksminga, jos tikslinis objektas turi būt įgalintas veikti skaitmeninėje 

erdvėje (Almeida, D., 2014). Todėl daugelis kompanijų priverstos naudoti hibridines rinkodaros 

priemones, tačiau jūrų transporto sektoriaus specialistus rengianti aukštoji mokykla pagal jos 

tikslines klientų grupes turi didelę dalį potencialių klientų, gyvenančių skaitmeninėje erdvėje, ten 

aktyviai veikiančių bei intensyviai ieškančių informacijos internetinės paieškos variklių pagalba. 

Remiantis rinkodaros strateginiais principais, galima pastebėti, kad socialinių tinklų įtaka didėja 

kintant priėjimui prie naujos informacijos, naujų socialinių ryšių, idėjų, išteklių, įgūdžių ar naujų žinių 

(Burt, R., 2001). XXI a. jūrų transporto, kaip ir globali, verslo rinka pakito dėl globalios ekonomikos 

įtakos – dalis verslo procesų persikėlė į elektroninę erdvę, nes tokiu būdu sutrumpėjo verslo 

transakcijų trukmė, dėl jaunesnės kartos žmonių įtraukties į skaitmenines technologijas dalis verslo 

rinkos taip pat persikėlė į elektroninę erdvę. Todėl socializacijos procesai taip pat persikėlė į 

elektroninę erdvę ir socialiniai tinklai tapo nauja socializacijos ir saviraiškos vieta jaunajai kartai. 

Apibendrinant galima teigti, kad potencialiems klientams persikėlus su savo socializacijos 

poreikiais į skaitmeninę erdvę ir visa dažniau informacijos ieškant per skaitmeninius internetinės 

paieškos variklius, rinkodaros strategija kinta taip pat ir turi būti iš dalies arba pilnai perkeliama į 

skaitmeninę erdvę, pilnai ir efektyviai išnaudojant socialinių tinklų erdvę. 

 

2. Ontologijų naudojimo galimybių skaitmeninei rinkodarai formuoti nustatymas 

Skaitmeninis identitetas šiais laikais tampa labai svarbus tiek iš tiekėjo tiek ir iš vartotojo 

pusės. Ypatingai šiuo metu, kai pasaulinė prekyba vyksta internetu, mokslas taip pat vyksta 

internetu, vartotojai negali pamatyti realiai, turi visko ieškoti interneto naršyklėse. Šiuo aspektu 

pradeda veikti algoritmai, grindžiami ontologija. Ontologija – algoritmas, kuriame atsižvelgiama į 

esamus vartotojų elgsenos tyrimų rezultatus, bei sąsaja su kognityvine ir ekonomine socialine bei 

psichologine elgsena (Kudryavtsev, 2020). Galima manyti, kad didžioji dalis ontologijos algoritmų 

raktinių žodžių yra išvesti ar atrasti iš socialinių tinklų. Algoritmai veikia taip, kad vartotojas kartą į 

paieškos lauką įvedęs tam tikrus raktinius žodžius toliau socialiniuose tinkluose nuolatos matys 

reklamas būtent tų raktinių žodžių. Algoritmas veikia kiekvienam socialinio tinkle vartotojui atskirai, 

jis siūlo vartotojui tai ko jis ieško ir retai kada siūlo visiškai nevartotiną, vartotojo nesuinteresuotą 
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informacija, įrašą ar prekę. Socialiniai tinklai ne tik suteikia galimybę vystyti ontologiją, bet jie 

nuolatos vysto ir kuria vis stipresnes galimybes susidaryti ontologijos raktinių žodžių rinkiniui ir 

sudaro prielaidas formuoti skaitmeninį organizacijos identitetą pagrįstą ontologiniais tinklais. 

Ontologija yra pagrįsta informacijos gavimo sėkme, kuri pritaikoma semantiniam indeksavimui. Tai 

formali akivaizdžiai specifikuota bendrinimo konceptualizacija. Formaliai tai reiškia, kad jis gali būti 

komunikacijos įrankis tarp žmogaus ir kompiuterio ir aiškiai išreiškia sąvokų ir koncepcijų atitikimą. 

Konceptualizacija tai numatomas reiškinio modelis, identifikuojamas pagal jo sąvokas ir santykį 

(Pinto, M., F., Marques, A. ir Santos, F., M., 2009). Todėl ontologija apibrėžia oficialių terminų rinkinį, 

kurį vadiname konceptu. Šiais laikais viskas absoliučiai yra neatsiejama nuo interneto platformų. 

Visa ko pradžia tai internetinė naršyklė, joje galima rasti visus atsakymus į iškilusius klausimus. 

Paprastai tai veikia įvedus tam tikrą raktinių žodžių derinį, arba suformuluotą klausimą. 

Kadangi į socialinius tinklus ir į platesnę elektroninę komunikavimo erdvę persikelia vis 

didesnis kiekis potencialių klientų, akivaizdu, kad produkto rėmimo priemonės taip pat migruoja į 

skaitmeninę erdvę ir į rinkodaros principų formavimą įtraukimai nauji technologiniai ir kūrybiniai 

sprendiniai atitinkamai socialinių tinklų siūlomiems rinkodaros priemonių algoritmams. Todėl ir jūrų 

transporto sektoriaus, įskaitant ir specialistus rengiančias organizacijas, įmonių rinkodaros 

priemonės transformuojasi ir persikelia į skaitmeninę erdvę, tik kiek lėčiau nei plataus vartojimo 

produktus ir paslaugas teikiančių įmonių bei ugdymo įstaigų priemonės. 
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1 pav. Skaitmeninio identiteto formavimas sudarant ontologijomis grįstų raktažodžių sistemą 

(Omena, J. J., Rabello, T. E. & Mintz, G. A. ,2020) 

Remiantis sudarytu ontologijų modeliu, galima taikyti įvairius tyrimo metodus, kurių 

pagrindinis – skaitmeninių reprezentacinių priemonių raktažodžių, kuriais operuoja Google varikliai 

analizavimas, lyginant su naudojamais raktiniais žodžiais internetinėse svetainėse bei socialiniuose 

tinkluose. Ir todėl ontologija tampa dar vienu rinkodaros elementu, greta tokių atpažįstamumo 

elementų kaip spalva, forma, simetrija, proporcija, deriniai.  

Dažniausiai raktiniai žodžiai svetainėse randami iš svetainėje parašytų skilčių, kaip kompanijos 

vizija, misija, kompanijos prisistatymas apie save, darbo specifikos pristatymas. Tarkime jei jūrinio 

segmento įmonė savo tinklapyje rašo, kad dirba su biriais kroviniais, trąšomis, tai įvedus į paieškos 

lauką, birių krovinių krova, paieškos sistema automatiškai sugeneruos pagal ontologijos algoritmus 

ir suras įmonę, kuri save taip reprezentuoja. Tačiau ne visada randamas tinklapis šiuo būdų, būna, 

kad skiltyje svetainė yra parašiusi su specifika nesusijusių žodžių tačiau yra sugeneravę, kaip raktinį 

žodį, tokiu atveju analizės rodo, kad svetainė randama ne pagal tokios raktažodžius pagal kokius 

būtų norima rasti. Taip, kad norint sudaryti raktinių žodžių tinklą savo svetainei, reikia numatyti, kaip 

naudotojas ieškos įmonės ir kokie žodžiai turėtų pozicionuoti.  
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3. LAJM naudojamų raktinių žodžių interneto svetainėje sąsajos su organinės paieškos 

raktažodžiais ir suponuojamomis ontologijomis misijoje vertinimas 

Norint nustatyti raktinių žodžių veiksnumą jūriniame sektoriuje buvo pasitelkta lyginamoji 

analizė analizuojant Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos algoritmus, kuriuose integruoti 

raktiniai žodžiai bei įstaigos skelbiamos informacijos analizavimas. 

 

2 pav. Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos tinklapio ontologijos tinklas 

Tyrimas buvo atliktas 2021. 03- 2021-04, tyrimui atlikti buvo naudojami LAJM duomeniys: 

interneto svetainė, STUDIJUOK- LAJM skiltis, misija, Google search konsolės paskyroje saugomi 

duomenys 2020-2021 m. laikotarpis. Duomenų pagrindu buvo formuojamas ontologijų tinklas. 

Sudarius tinklapio semantinį tinklą pagal duomenis, remiantis interneto svetainės monitoringo 

priemonėmis tokiomis kaip Google Analytics organinės paieškos įskiepiu Google search console, 

buvo nustatyta, kad ontologijomis grįsta rinkodaros strategija nebuvo taikyta. Yra įžvelgiamos 

subendrinto raktažodžių naudojimo tendencijos, tačiau skaitmeninės rinkodaros ir google paieškos 

algoritmams efektyviai išnaudoti priemonės taikomos minimaliai. Abiejuose semantiniuose 

tinkluose rastas tik vienas raktinių žodžių atitikmuo ir tai leidžia nustatyti, kad šiame tinklapyje 

ontologija nebuvo taikoma. Kairėje pusėje yra nurodyti strateginiai uždaviniai, kiekviena studijų 

programa internetinėje svetainėje turi savo atskirą puslapį iš kurių buvo išvesti raktiniai žodžiai, 

vyraujantys puslapiuose, schemoje jie pažymėti mažais skrituliais. Pagal ryšį su kiekvienu ontologiniu 

uždaviniu matoma, kad visuose puslapiuose vyrauja tokie patys raktiniai žodžiai. Dešiniajame 

semantiniame tinkle esantys raktiniai žodžiai rodo realia situaciją, pagal kokius žodžius dažniausiai 

vartotojai randa LAJM puslapį. Atsižvelgiant į kairėje ir dešinėje pusėje esančius raktažodžius, 
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įžvelgiama internetinio tinklapio problema, kad raktažodžiai neatitinka nei su vienu panaudotu 

raktažodžiu tinklapyje. Matomas ryškus skirtumas tarp raktažodžių įvairovės, todėl paieškos 

algoritmai negali tinkamai ištransliuoti ir rasti LAJM tinklapio. Norint pagerinti mokyklos 

populiarumą internetinėje erdvėje reikėtų atsižvelgti į programuojamus raktinius žodžius 

pagrindiniame tinklapio puslapyje ir aktualiausiuose puslapiuose, kad vartotojui ieškant algoritmai 

tinkamai suveiktų ir pasiūlytų vartotojui šią internetinę svetainę. Taip pat reikia pastebėti, kad 

kiekviename studijų programos puslapyje ( pav. 2) yra naudojami tokie patys raktiniai žodžiai, 

reikėtų pasinaudoti ir sugeneruoti daugiau skirtingų ir įvairesnių sričių raktažodžių, kad susidarytų 

platesnis semantinis tinklas, to pasekoje gautume platesnį paieškos lauką, kuris ves į mokyklos 

puslapį. 

 

Išvados 

1. Pastebima, kad skaitmeninės rinkodaros tikslai nesiskiria nuo tradicinių rinkodaros 

tikslų ir uždavinių, tačiau yra skirtingas strateginio rinkodaros veiksmų plano įgyvendinimo būdas: 

jeigu tradicinėje rinkodaroje dominuoja vienkartinis informacijos susidūrimas su vartotoju, tai 

skaitmeninėje rinkodaroje susiduriama su nuolatos, nuo to karto kai vartotojas panaudoja raktinius 

žodžius. Tačiau tiek tradicinėje, tiek ir skaitmeninėje rinkodaroje funkcionuoja pagrindiniai terminai, 

žodžiai, raktažodžiai, o strateginės rinkodaros planavimo mokyklos sudaro galimybę formuoti 

lanksčią ir į rinką orientuotą rinkodaros strategiją kiekvienoje organizacijoje, priklausomai nuo jos 

poreikių. 

2. Šiuolaikinės rinkodaros priemonės gali būti formuojamos taikant ontologijomis 

pagrįsta raktažodžių formavimo sistemą. Ontologijomis pagrįstos rinkodaros strategijos formavimo 

specifika remiasi tokia metodika, kai pagrindinėse organizacijos tiksluose įdentifikuojami 

pagrindiniai potencialūs raktažodžiai ir jų pagrindu taikant ontologijų tinklus kuriamas unikali 

skaitmeninį organizacijos identitetą formuojanti interaktyvios paieškos raktažodžių sistema. Tokios 

strategijos veiksmingumą patikrinti galima panaudojant organinės paieškos rodiklius bei interneto 

svetainės atrandamumą.  

3. Išanalizavus Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studijas reprezentuojančios 

interneto svetainės dalies generuojamus raktažodžius, susiejus juos su pagrindiniais organizacijos 

siekiais bei palyginus su mokyklos atrandamumu internete, galima padaryti tokią išvadą, kad 

mokykla dar neturi pagrindinių raktažodžių, atspindinčių pagrindines veiklas, todėl paieška vykdoma 

pakankamai chaotiškai, o skaitmeninį identitetą reprezentuojančiu raktažodžiu gali būti išskirti 

jūrininkų rengime populiariausių kursų pavadinimo raktažodis „Solas kursai“, tačiau tai nėra visa 
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apimtis raktažodis reprezentuojantis mokyklą skaitmeninėje erdvėje. turi peržiūrėti savo raktažodis, 

priartinti juos prie misijoje užkoduotų ontologijų ir taikyti vieningą raktažodžių sistemą, kuri būtų 

siūloma visoje ištisinėje rinkodaroje. 
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ASSESSMENT OF THE POSSIBILITIES OF INCREASING THE EFFECTIVENESS OFMARKETING TOOLS 

FOR TRAINING ORGANISATIONS IN THE MARITIME TRANSPORT SECTOR 

Summary 

The main research topic is to find the optimal keywords system for the effective digital marketing strategy’s 
implementation. The idea of research to construct the ontology based keywords’ system for the digital identity’s 
formation. Research identifies the main scientific problem of organization recognition in real and digital space, related 
to the fact that elements of human behavior and perception in the real environment in the digital space are transformed 
into special algorithms, mostly based on artificial intelligence solutions, which directly affect the organization's 
marketing strategies one of which is the digital identity and searchability of the organization in search engines. The 
problem becomes even more relevant when the analyzed research object is specific, because it is difficult to find 
examples of good practice or methodologies, and the maritime transport training sector is specific, highly international, 
which necessitates the formation of particular search keywords specific to this sector. Recent research suggests that, 
for these reasons, commonly used conventional organizational market positioning strategies are not always effective, 
so the research problem is based on the need to prepare ontology-based key concept specialists in the maritime training 
sector for effective strategy-based maritime marketing services based on the concepts of digital identity. 
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Introduction 

During the research of the levels of the countries and regions' development, it is accepted to 

compare them by well-known economic and statistical indicators: GDP, GDP per capita, inflation, 

the level of foreign exchange reserves, exchange rate of the national currency, the indicators of the 

financial depth of the economy, demographics, and many others. Many experts note that the most 

important factor in the development of the economy and society is trust. It’s not for nothing that 

the term «credit» etymologically goes into the term «trust».  

S. Robinson defines trust as «the expectation, assumption, or belief (conviction) that the 

future actions of another will be beneficial, favorable, and at least not detrimental to the interests 

of the other» [1]. In the dictionary of S. I. Ozhegov, trust is defined as confidence in someone's 

conscientiousness, sincerity, in the correctness of something and the attitude towards someone or 

something based on this. 

It is worth noting the importance of the distinction between horizontal trust, which includes 

interpersonal trust (trust in a particular person or group of people), and general trust, as well as 

vertical (or institutional) trust (i.e., people's trust in institutions, government, media, church, etc.). 

Polish sociologist Piotr Sztompka also distinguishes vertical and horizontal trust. Trust in the state 

and its institutions are defined by him as a public trust that extends vertically, while trust between 

citizens exists at the horizontal level [2]. 

The aim of the article – comparison of trust levels in lithuanian and belarusian societies. 

Objectives of the article:  

1. Comparison of the level of horizontal and vertical trust in Lithuania and Belarus 

2. Determining the overall level of trust in the countries under consideration 

 

1. The comparison of the level of trust in Lithuania and Belarus 

Various methods are used to quantify the level of trust in the world practice: sociological 

surveys, building trust indices, etc. One of the sources of trust measurement can be data from World 

Value Survey (WVS) – a world long-term project, founded in the 1990s. To determine the dynamics 
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of horizontal levels (interpersonal) and vertical (institutional) trust in Belarus and Lithuania will 

consider the results of sociological surveys 3 and 7 waves of WVS research (figure 1). 

The overall trust of the individual was assessed using the statement «Most people can be 

trusted». The respondent could choose 3 options (or refuse the answer): 

- most people can be trusted; 

- need to be very careful; 

- don’t know. 

An indicator of the level of confidence is the percentage of respondents in the country who 

agree with the statement „Most people can be trusted“. 

 

 

Figure 1. Dynamics of the proportion of respondents who agree with the statement „Most people 

can be trusted“, % 

(Source: compiled by the authors based on information from the World Values Survey [3]) 

 

The analysis of the information presented in Figure 1 allows us to make a conclusion about 

the positive dynamics of the overall level of trust in Belarus and Lithuania. In the period 1995-1999, 

the level of confidence in the countries under review was quite low (23.0 % and 21.3 %, 

respectively). First of all, this is connected with the collapse of the USSR, one of the consequences 

of which was a sharp fall in the population’s standard of living and an increase in crime. 

Over the past 20 years, the level of horizontal trust in Belarus has increased almost 2-fold (or 

by 17 p.p.), and in Lithuania – by 8.3 p. p. The growth since the 2000s of the general level of the 

population’s trust of the population of the countries under consideration is due to the absence of 

wars, political conflicts and social upheavals, and sustainable development. However, both in 
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Belarus and Lithuania, there is a need and possibility to increase the level of interpersonal trust, 

since it is still quite low. 

General trust is determined by the interpersonal trust of the population and trust in political 

institutions. Therefore, it is also necessary to consider the level of institutional trust in Lithuania and 

Belarus. 

The level of public confidence in state institutions reflects the answers of respondents to the 

question „How much do you trust the government?“, the dynamics of which is shown in Figure 2. 

 

Figure 2. Dynamics of the share of respondents of the Republic of Belarus confident in the 

Government, % 

(Source: compiled by the authors based on information from the World Values Survey [3]) 

According to Figure 2, the analyzed period (1995-2020) is characterized by a stable level of 

confidence in the Government on the part of half of the population of Belarus, which also indicates 

confidence in state bodies and institutions. This is a fairly high indicator of the level of institutional 

trust. However, half of the population has little or no confidence in the Government. 

The level of institutional trust in Lithuania is quite low. According to the World Values Survey, 

in the study period 2017-2020, only 39 % of respondents trust the Government. The NGO 

Information and Support Centre together with the independent institution of public opinion and 

market «Vilmorus» surveyed Lithuanian residents to determine the level of trust in non-

governmental organizations. [4]. According to the survey „Do you trust or do not trust the following 

Lithuanian institutions?“, only 21 % of respondents trust the Government, 10.5 % trust the 

Parliament, and only 6.5 % trust political parties. This indicates a low level of institutional trust in 

Lithuania. First of all, this is connected with the economic situation in the country: at the beginning 

of 2020, only 30 % of the population of the Republic expected it to improve. Lithuania has also been 
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experiencing a demographic crisis and emigration of the working-age population for several 

decades. The minimum wage is one of the lowest in the EU [5]. 

 

Conclusions 

1. According to international research conducted by the World Value Survey (WVS), 

Lithuania and Belarus have significant reserves for increasing the level of trust in society. This is the 

most important task for the stable development of the state, society, and economy. 

2. Lithuania and Belarus are countries that are geographically, mentally, and historically 

close. But they different in the current situation of political and economic development. Contrary 

to all the assumptions, the level of horizontal and vertical trust in the Belarusian society is higher 

than in the Lithuanian one. 

3. The trends of 2020 were not fully taken into account in the research, as there is no data 

from the international rating of WVS. But, undoubtedly, the global and national political, economic, 

and social waves, the pandemic had a significant impact on the development of countries. We 

believe that the current events have had a negative impact on the level of trust. 
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Summary 

The author's hypothesis in writing this article was to compare the levels of trust in Belarus and Lithuania, as 
countries belonging to two different economic and political paradigms. The study of the data of the international study 
allowed us to draw a conclusion about the overall level of trust in these countries, as well as its factors. 
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