
 
 

 

 

Gedimino pr. 2/1-28, LT-01103, Vilnius, Lietuva 
Tel. +370 5 212 1111, info@lvk.lt, www.lvk.lt 

Tarptautinių prekybos rūmų ICC oficialus atstovas  
www.iccwbo.org  

 
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai      2023 m. sausio 13 d., Nr. 23-004VK 
  
 
DĖL PAGRINDINIŲ SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO FINANSINIO RAŠTINGUMO PROBLEMŲ 
LIETUVOJE  
 
Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK) Ekonomikos ir inovacijų ministerijos prašymu įvardija, 
LVK manymu, pagrindines smulkaus ir vidutinio verslo finansinio raštingumo problemas Lietuvoje.  
 

1. Rizikų valdymas.  
a. Kredito lygio valdymo įmonės lygiu žinių stoka. Reta smulki ar vidutinė įmonė palaiko 

optimalų kredito lygį savo įmonėje, dalis įmonių išvis siekia nesiskolinti, nors tai gali 
užkirsti kelią įmonės augimui, dalis nesuvaldo rizikų ir skolinasi per daug. 

b. Žinių apie valiutų rizikos valdymą trūkumas. Daug mažų įmonių, tarkim, sudariusios 
sutartis su įmonėmis iš Lenkijos, galėtų įvairiais būdais apsidrausti nuo valiutų rizikos, 
pavyzdžiui, nusimatydamos valiutos kurso užfiksavimo sąlygas sutartyse, tačiau nežino 
apie tokią galimybę ir dėl to rizikuoja sutarties galiojimo laikotarpiu gauti mažiau 
pajamų, jeigu pajamas skaičiuotume eurais. Tęsiant sutarčių su Lenkijos įmonėmis 
pavyzdį, nuo COVID-19 pandemijos pradžios zlotas euro atžvilgiu tendencingai silpnėja, 
taigi ir gali mažėti ilgalaikių sutarčių pagrindu gaunamos Lietuvos įmonių pajamos, 
jeigu jos yra gaunamos zlotais, o valiutos kursas – neužfiksuotas. 

c. Žinių apie žaliavų kainų svyravimų valdymą trūkumas. Nepakankamai išnaudojamos 
galimybės fiksuoti žaliavų kainas (tarkim, perkant ateities sandorius). 

2. Atsakomybių įsivertinimas ir valdymas. Įmonė turi atsakomybę prieš klientus ir prieš 
aplinką. Tačiau mažos įmonės retai supranta, kur prasideda ir baigiasi jų atsakomybė, taip pat 
ir nevaldo rizikų, susijusių su atsakomybe. Tuo pačiu, daug smulkių įmonių vadovaujasi bendru 
supratimu, kaip galvoja, kad reikia elgtis, ir todėl patenka į situacijas, kur nesupranta, kad 
pažeidė sutarčių nuostatas ar įstatymus.  

a. Reta įmonė draudžiasi civilinės atsakomybės draudimu. 
b. Reta įmonė naudojasi vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimu. 
c. Tai, kad smulkios įmonės dažnu atveju vadovaujasi sveiku protu, bet nebūtinai 

įstatymu, rodo ir tai, kad įmonės ne visada supranta, kad savo veiksmais to 
nenorėdamos ir nepiktybiškai išeina už įstatymo ribų. Pavyzdžiui, kai kuriais atvejais 
verslininkas kito verslininko draugiškai ir be jokių piktų kėslų gali paklausti „kiek tu 
moki savo darbuotojams?“ ar „kiek kainas kelsi, kad jau elektra pabrango?“, 
nesuprasdamas, kad tokiais klausimais iš esmės pažeidžia konkurencijos teisę. 

d. Kitas pavyzdys - pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarptautinis taikymas. Šioje srityje 
yra niuansų, dėl kurių kai kurios įmonės pro pirštus žiūri tais atvejais, kuomet turėtų 
parduoti prekę su PVM eksportuotojams, tačiau to nedaro, o tokių įmonių yra nemažai. 
Kuomet viena yra pagaunama, ji nesupranta kodėl, nes „gi kiti irgi taip daro“. 

3. Bazinių finansinių žinių/ išsilavinimo trūkumas. Daug smulkių įmonių neturi pakankamai 
kompetencijų skaityti ir vertinti finansines ataskaitas, bendrai rūpinasi tik tuo, ar dienos 
pabaigoje įmonėje yra daugiau pinigų, ar mažiau. Balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, 
kapitalo kaštai ir kt. sąvokos dažnai yra įmonėms nepažįstamos. Tokių reikalų tvarkymas yra 
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paliktas buhalteriams, bet asmenys, valdantys mažesnes įmones, nelabai gerai žino, kaip 
valdyti įmonės finansus (žr. 1 punktą).  

4. Žinių apie tvarumo priemonių taikymą įmonėje stoka. Problema ne tiesiogiai, bet yra 
susijusi su finansiniu raštingumu, atsižvelgiant į tai, kad kredito įstaigos Lietuvoje ir pasaulyje 
juda link įmonės tvarumo kaip vieno iš kriterijų įmonei taikymo sprendžiant dėl finansavimo 
suteikimo. Pastebima – ir ne tik Lietuvoje – kad įmonės neturi lengvo ir aiškaus būdo imtis 
konkrečių veiksmų mažinti savo veiklos poveikį aplinkai. Ši problema buvo diskutuojama ir 
tarptautiniu lygiu COP26 2020 m. Diskusijų įkvėpti Tarptautiniai prekybos rūmai, kurių 
atstovė Lietuvoje yra LVK, sukūrė platformą SME360X, kurioje bet kokia įmonė gali suvesti 
pagrindinius savo veiklos duomenis (kurie yra stipriai apsaugoti) ir pasižiūrėti, koks yra jos 
poveikis aplinkai (CO2 emisija, aplinkos tarša, poveikis bioįvairovei, vandens suvartojimas ir 
kt. kriterijai), ir poveikį išreikšti pinigais (doleriais). Taip pat yra suteikiamas „cheat sheet“, 
kaip sumažinti vienos ar kitos rūšies poveikį aplinkai, platforma atsižvelgia net ir į veiklos 
sektorių ir įmonės vietą atlikdama skaičiavimus bei teikdama rekomendacijas. 2021 m. 
bandėme skleisti žinią apie šią priemonę, tačiau nesėkmingai, nes masinei informacijos 
sklaidos kompanijai neturėjome pakankamų pajėgumų. Tačiau jeigu Ekonomikos ir inovacijų 
ministeriją toks sprendimas domintų, galėtume šią platformą pristatyti ir diskutuoti dėl 
perspektyvos bendru projektu paskleisti žinią apie šią platformą, nes tai yra iš esmės pirmas 
pasaulyje itin prieinamas, tikslus, paprastas ir saugus įrankis smulkiam ir vidutiniam verslui 
įsivertinti savo poveikį aplinkai ir jį mažinti.  

5. Žinių apie skaitmeninių priemonių problemų diegimo stoka. Pastebima – ir ne tik 
Lietuvoje – kad įmonės, kurios savo veikloje nenaudoja skaitmeninių priemonių, paprastai 
auga lėčiau nei ta pačia veikla užsiimančios, tačiau skaitmeninių priemonių naudojimas 
komercinėje veikloje Lietuvoje išlieka nepakankamas. Juo labiau, nėra nė vieno viešosios 
aukštojo mokslo institucijos Lietuvoje, turinčias e-komercijos ar e-rinkodaros studijų 
programas. 2021 m. šią problemą aptarėme mūsų organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje su 
gerb. viceministre I. Valeškaite, ir kaip vieną pagrindinių problemų šioje srityje įžvelgėme žinių 
generavimą – t.y. smulkios ir vidutinės įmonės dažnu atveju nežino nuo ko pradėti, kaip 
internete imtis rinkodaros, kaip susikurti e-parduotuvę ir pan. Ši problema galėtų būti 
sprendžiama skatinant rengti e-rinkodaros ir e-komercijos specialistus, galimai programos 
„Sparnai“ pavyzdžiu, kuomet parengiami e-komercijos ir e-rinkodaros specialistai būtų 
samdomi konkrečių įmonių, taip pat galėtų būti remiami kursai. Jeigu problematika domina, 
kviečiame susipažinti su Connected  Commerce  Council  tyrimais „European Small and 
Medium-Sized Enterprises (SMEs): Transformation, Innovation, and Resilience During the 
COVID-19 Pandemic“ ir „U.S. Small Businesses Find a Digital Safety Net for Adaptation, 
Resilience, and Innovation During COVID-19, taip pat bet kada galime šia tema pabendrauti, 
dėl jos galite rašyti mums el.p. vilius@lvk.lt.  

 
 
Pagarbiai 
 
Generalinė direktorė       Ineta Rizgelė 

 
 
 
 
 
 
 
Originalas nebus siunčiamas. Vilius Kriaučiūnas, el.p. vilius@lvk.lt, mob. +37060898408.  
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