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SANTRAUKA

Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos pasienio regionų patrauklumo franšizavimui tyrimo ataskaita skirta franšizių davėjams ir
gavėjams, ieškantiems savo verslo plėtros galimybių Lietuvoje, Latvijoje bei Baltarusijoje. Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos pasienio regionų patrauklumo franšizavimui tyrimo tikslas – suteikti informaciją franšizės davėjams ir potencialiems
franšizės gavėjams apie tiriamuose Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos regionuose esamas verslo pradžios ir plėtros sąlygas,
kiekybiškai įvertinti Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos pasienio regionų patrauklumą franšizavimui bei sudaryti tiriamų
regionų reitingą pagal jų patrauklumo franšizavimui laipsnį. Tuo siekiama padidinti potencialių investuotojų informuotumo apie Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos pasienio regionų verslo aplinkos sąlygas laipsnį bei paskatinti investicijas į
franšizės pagrindu vystomus verslus.
Ataskaitoje pateikiama pradinė informacija apie kiekvieną analizuojamą regioną ir sektorių yra skirta preliminariai
susipažinti su dominančio sektoriaus aplinka ir rinka, įvertinti sektoriaus situaciją kitų analizuojamų regionų kontekste.
Tyrimo objektas yra šie regionai:
1. Lietuva: Vilniaus regionas, Kauno regionas, Panevėžio regionas, Alytaus regionas, Utenos regionas.
2. Latvija: Latgalos regionas, Rygos regionas.
3. Baltarusija: Minsko miesto regionas, Minsko regionas, Gardino regionas, Mogiliavo regionas, Vitebsko regionas.
Tiriamų regionų rodiklių palyginamumo tarptautiniame kontekste tikslais šalia pagrindinių regioninių rodiklių pateikiami
Didžiosios Britanijos duomenys.
Atliekant tyrimą analizuojami šie ekonominės veiklos rūšių sektoriai ir jų segmentai:
1. Viešasis maitinimas. Restoranai, kavinės, kavos namai, greito maisto restoranai.
2. Sveikatingumo ir grožio paslaugos. Į tyrimą įtraukiamos kirpyklos, grožio salonai, soliariumų centrai, 		
		sveikatingumo centrai su pirtimis, masažo kabinetai, sporto klubai.
3. Pramogos. Tyrime nagrinėjami lošimo namai, atrakcionų ir teminiai parkai, kino teatrai, kitos laisvalaikio 		
		pramogos.
4. Drabužiai ir avalynė. Tyrime nagrinėjama drabužių, avalynės, odos ir tekstilės gaminių mažmeninė prekyba spe
		cializuotose parduotuvėse, kioskuose bei prekyvietėse.
5. Kosmetika. Tyrime nagrinėjama kosmetikos ir tualeto reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose 		
		parduotuvėse.
6. Maisto produktai. Tyrime nagrinėjama mažmeninė maisto produktų prekyba nespecializuotose ir specializuo		tose parduotuvėse, kioskuose bei prekyvietėse.
7. Namų apyvokos prekės ir interjero detalės. Tyrime nagrinėjama mažmeninė baldų, buitinės technikos, inter		jero detalių prekyba specializuotose parduotuvėse.
8. Įmonių konsultavimo paslaugos. Tyrime nagrinėjami teisinių, apskaitos, buhalterijos ir audito bei verslo 		
		valdymo konsultacijų segmentai.
9. Įmonių priežiūros paslaugos. Tyrime nagrinėjami patalpų valymo, biuro administracinių paslaugų, patalpų 		
		apsaugos ir bendrųjų biuro priežiūros paslaugų segmentai.
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Tyrimo ataskaitą sudaro keturios pagrindinės dalys:
1. Šalių pristatymas. Šioje tyrimo dalyje analizuojami bei aptariami pagrindiniai tiriamų valstybių, t. y. Lietuvos
Latvijos ir Baltarusijos geografinės, demografinės, politinės, socialinės ir ekonominės aplinkų aspektai.
Taip pat šioje dalyje supažindinama su svarbiausiais Lietuvoje, Latvijoje ir Baltarusijoje galiojančiais
franšizavimą reglamentuojančiais teisės aktais.
2. Regionų pristatymas. Šios tyrimo dalies pradžioje pateikiama lyginamoji regionų statistika, apibendrinanti
pagrindinius regionų statistinius rodiklius. Toliau pateikiamas trumpas kiekvieno regiono pristatymas:
informacija apie pagrindinius regiono bruožus bei išskirtinumus, verslo aplinką, susisiekimo infrastruktūrą.
Papildomai pateikiama informacija apie verslo sąlygas regione.
3. Sektorių pristatymas. Šioje tyrimo dalyje apžvelgiama kiekvieno iš nagrinėjamų sektorių esama situacija ir
raidos tendencijos, pateikiami pagrindiniai sektorių veiklos kiekviename regione rodikliai. Dalies pabaigoje
pateikiami regionų patrauklumo franšizavimui reitingai kiekviename iš analizuojamų sektorių.
4. Naudingos nuorodos. Pateikiamos nuorodos į internetinius šaltinius, kuriuose galima rasti išsamesnės
informacijos, susijusios su tyrime pateikiamais klausimais.
Pagrindinis tyrimo tikslas ir rezultatas – regionų patrauklumo verslo plėtrai franšizės būdu konkrečiame verslo
sektoriuje reitingai. Šiam tikslui realizuoti buvo parengta regionų patrauklumo franšizavimui tyrimo metodika. Remiantis
pagal parengtą metodiką sudarytais sektoriniais regionų patrauklumo franšizavimui vertinimo modeliais, visi regionai buvo
suranguoti nuo labiausiai iki mažiausiai patrauklaus franšizavimui kiekviename atskirame sektoriuje. Šiuos reitingus galima
rasti prie kiekvieno sektoriaus aprašymo.

Pagrindiniai tyrimo rezultatai
Naudojant metodikoje aprašytus kokybinius bei kiekybinius vertinimo kriterijus, buvo nustatytas kiekvieno į tyrimo apimtį
patenkančio regiono patrauklumas franšizavimo plėtrai analizuojamuose verslo sektoriuose:
1. Viešojo maitinimo sektoriui patraukliausi regionai – Rygos ir Vilniaus. Mažiausiai patrauklūs regionai – Latgalos
ir Vitebsko.
2. Sveikatingumo ir grožio paslaugų sektoriui patraukliausi regionai – Rygos ir Vilniaus. Mažiausiai patrauklūs
regionai – Mogiliavo ir Vitebsko.
3. Pramogų sektoriui patraukliausi regionai – Rygos ir Vilniaus. Mažiausiai patrauklūs regionai – Vitebsko ir
Mogiliavo.
4. Drabužių ir avalynės prekybos sektoriui patraukliausi regionai – Rygos, Vilniaus ir Minsko miesto.
Mažiausiai patrauklūs regionai – Utenos ir Alytaus.
5. Kosmetikos prekybos sektoriui patraukliausi regionai – Rygos ir Vilniaus. Mažiausiai patrauklūs regionai –
Utenos ir Mogiliavo.
6. Maisto produktų mažmeninei prekybai patraukliausi regionai – Minsko miesto ir Rygos. Mažiausiai patrauklūs
regionai – Latgalos ir Utenos.
7. Namų apyvokos prekių ir interjero detalių prekybai patraukliausi regionai – Rygos ir Minsko miesto. Mažiausiai
patrauklūs regionai – Latgalos, Utenos ir Mogiliavo.
8. Įmonių konsultavimo paslaugų sektoriui patraukliausi regionai – Vilniaus ir Rygos. Mažiausiai patrauklūs regionai – Vitebsko ir Mogiliavo.
9. Įmonių priežiūros paslaugų sektoriui patraukliausi regionai – Vilniaus, Rygos ir Minsko miesto. Mažiausiai 		
patrauklūs regionai – Mogiliavo ir Vitebsko.
Atlikus tyrimą bei apibendrinus gautą informaciją, buvo nustatyta, kad Rygos ir Vilniaus regionai yra patraukliausi
franšizavimo verslo modelio plėtrai. Šie regionai reitingavimo metu surinktų balų suma žymiai lenkia kitus Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos regionus. Tai rodo, kad šiuose regionuose randamos verslo pradžios ir plėtros sąlygos yra palankiausios
verslo steigimui franšizės pagrindu ir tolesnei jo plėtrai. Atitinkamai buvo nustatyti ir mažiausiai franšizės verslui patrauklūs
regionai – Utenos ir Latgalos, Vitebsko ir Mogiliavo.
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ŠALIŲ PRISTATYMAS

1.1. LIETUVA
Bendroji informacija
Lietuva yra įsikūrusi šiaurės rytinėje Europos dalyje, rytinėje Baltijos
jūros pakrantėje.

•
•
•
•

Latvija,
Baltarusija,
Lenkija,
Rusija.

Lietuva yra tranzito valstybė bei logistikos centras tarp Baltijos jūros
regiono, Azijos ir Europos.
Dauguma Lietuvos gyventojų yra daugiakalbiai aukštos kvalifikacijos darbuotojai. Darbo vietos išlaikymo išlaidos yra sąlyginai žemos,
šalyje gerai išplėtota ir nebrangi verslo infrastruktūra, išvystyta
telekomunikacijų sistema. Lietuva pasižymi stabilia politine padėtimi.
Šalies ekonomika nuo nepriklausomybės atgavimo 1991 m. nuolatos
augo ir orientavosi tiek į Vakarų, tiek į Rytų rinkas. Pastaruoju metu
Lietuvos ekonomika jau atsigavusi po 2008-2009 m. pasaulinės ekonomikos krizės ir stebimas tolygus jos augimas, pagrindiniai ekonominiai
rodikliai pasiekė iki krizės buvusį lygį.
Lietuvos klimatas yra vidutiniškai šiltas, vidutinių platumų, iš jūrinio
pereinantis į žemyninį. Vasaros laikotarpis: birželis – rugpjūtis. Žiemos
laikotarpis: gruodis – vasaris. Vidutinė metinė oro temperatūra Lietuvoje yra apie +7° C, vasarą – apie +18°C, žiemą – apie -5°C. Šalis yra
drėgmės pertekliaus zonoje.

Baltijos jūra

Lietuva ribojasi su keturiomis kaimyninėmis šalimis:

Latvija

LIETUVA

Rusijos Federacija

Vilnius

Lenkija
Baltarusija

Gyventojų skaičius - 2,96 mln. gyv.
Plotas - 65300 kv. km.
Didžiausi miestai:
Vilnius (sostinė) – 528000 gyv.
Kaunas – 305000 gyv.
Klaipėda – 158000 gyv.
Šiauliai – 106000 gyv.
Panevėžys – 97000 gyv.
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Demograﬁnė aplinka
Oficiali kalba - lietuvių. Dažniausiai vartojamos užsienio kalbos šalyje:
anglų, rusų, lenkų ir vokiečių. 2011 m. duomenimis 78,5 proc. Lietuvos
gyventojų, be savo gimtosios kalbos, mokėjo vieną ar daugiau kalbų.
Rusų kalba Lietuvoje kalba 63 proc., anglų – 30,4 proc., lenkų – 8,5 proc.,
vokiečių – 8,3 proc. gyventojų.
77,2 proc. gyventojų save priskiria Romos katalikų religinei bendruomenei.
Gyventojų sudėtis: lietuviai – 84,1 proc., lenkai – 6,6 proc., rusai – 5,8
proc., baltarusiai – 1,2 proc. Kitų tautybių atstovai sudaro 2,3 proc. Lietuvos gyventojų.

Lietuvos etninė gyventojų sudėtis

Ekonominė aplinka
Lietuva – tai mažą vidaus rinką turinti, tačiau atvira ekonomika. Pasaulio
bankas pagal pajamų lygį šalį priskiria „aukštų pajamų“ grupei. Tarptautinio valiutos fondo sudarytame šalių reitinge pagal nominalųjį BVP 2013
m. Lietuva užėmė 80 vietą iš 187 valstybių.
Didžiausias BVP nuosmukis pasaulinės ekonomikos krizės metu buvo
fiksuotas 2009 m. Tais metais BVP sumažėjo 15,4 proc. Vėlesniais metais
buvo stebimas ekonomikos augimas ir 2012 m. BVP pasiekė iki krizės
buvusį lygį. Kartu su BVP augimu mažėjo ir nedarbo lygis, kuris 2012
sumažėjo 4,6 proc. palyginti su 2010 m. ir siekė 13,2 proc.
Geriausiai išvystytas paslaugų sektorius Lietuvoje sukuria didžiausią
pridėtinę vertę – 71,74 proc. BVP, stiprus apdirbamosios pramonės sektorius – 24,75 proc. BVP. Šalies ekonomikai svarbus ir žemės ūkio sektorius – 3,51 proc. BVP. Paslaugų sektoriuje didelę dalį sukuriamos pridėtinės
vertės sudaro informacinių komunikacinių technologijų, nekilnojamojo
turto bei statybos sektoriai. Apdirbamosios gamybos sektoriuje dominuoja chemikalų, chemijos produktų, baldų, maisto ir tekstilės gamyba.
Iš aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų sektorių didžiausią plėtros
potencialą turi šie sektoriai: lazerių, biotechnologijų, plastiko produktų
gamyba.

Lietuvos BVP ir tiesioginės užsienio investicijos 2008-2012 m.

Lietuvoje tiesioginių užsienio investicijų daugiausiai tenka apdirbamajai
pramonei (rafinuotų naftos produktų ir chemijos gaminių gamyba, maisto
produktų, gėrimų ir tabako gamyba), veiklai, susijusiai su nekilnojamuoju
turtu, didmeninei ir mažmeninei prekybai, informacinių komunikacinių
technologijų sektoriui.

Verslo aplinka
Pasaulio banko „Ease of Doing Business“ reitingo lentelėje 2014 m. Lietuva užima 17 vietą iš 189 pasaulio valstybių (palyginti su 2013 m., pakilo 8 laipteliais). Per pastaruosius metus Lietuvoje labai palengvėjo verslo
pradėjimo ir registravimo bei kredito gavimo procedūros.
www.franchisehub.eu
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„Ease of Doing Business“ 2014 m. reitingas
Valstybė

Singapūras
Honkongas
Naujoji Zelandija
.....
Lietuva
.....
Libija
Centrinė Afrikos Respublika
Čadas

11

Verslo įsteigimo ir mokesčių sąlygos 2014 m.

Vieta reitinge

Lietuva

1
2
3
.....
17
.....
187
188
189

Įmonės steigimo procedūrų skaičius, vnt.
Įmonės steigimo laikas, dienomis
Įmonės steigimo išlaidos, proc.
nuo pajamų 1-am gyventojui
Įmonės minimalus kapitalas, proc.
nuo pajamų 1-am gyventojui
Mokestiniai mokėjimai, skaičius
per metus
Laikas, skirtas mokesčiams
administruoti, valandos per metus
Mokesčių tarifas iš viso, proc. nuo pelno

Šaltinis: http://www.doingbusiness.org

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos šalių
vidurkis

4
6,5

5
11,1

0,9

3,6

0

110,4

11

12

175
43,1

175
41,3

Šaltinis: http://www.doingbusiness.org

Franšizės santykių teisinis reguliavimas
Lietuvoje franšizavimo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – Civilinis kodeksas). Tačiau Civilinis kodeksas nepateikia išsamios franšizės sutarties sąvokos apibrėžties. Kaip numatyta Civilinio kodekso
6.766 straipsnio 1 dalyje, franšizės sutartimi viena šalis (teisių turėtojas, franšizės davėjas) įsipareigoja už atlyginimą perduoti kitai šaliai (naudotojui, franšizės gavėjui) tam tikram terminui arba neterminuotai teisę verslo tikslais naudotis išimtinių
teisių, priklausančių teisių turėtojui, visuma (teise į firmos vardą, prekių ar paslaugų ženklą, teise į saugomą komercinę
(gamybinę) informaciją ir kt.), o kita šalis įsipareigoja už tai mokėti sutartyje nustatytą atlyginimą. To paties straipsnio 3
dalyje numatoma, kad franšizės sutarties šalimis gali būti tik įmonės (verslininkai).
Civiliniame kodekse franšizės sutartis nėra reglamentuojama kaip nuo kitų sutarčių rūšių besiskirianti sutartis. Tik keletas su franšize susijusių nuostatų yra imperatyvios (privalomos), o dėl visų kitų nuostatų sutarties šalys sprendžia savo
nuožiūra. Todėl susitarimai tarp franšizės sutarties šalių iš esmės grindžiami tarptautine praktika ir verslininkų gebėjimu
susitarti dėl bendradarbiavimo, nes franšizė – tai partneryste grindžiamas verslo modelis.
Reikėtų atkreipti dėmesį į tam tikrus oficialius franšizės sutarčiai taikytinus reikalavimus. Visų pirma, franšizės sutartis turi
būti sudaryta raštu. Jei šio reikalavimo nesilaikoma, sutartis tampa niekine. Be to, franšizės sutartimi gali būti remiamasi
santykiuose su trečiosiomis šalimis tik tuo atveju, jei ji įregistruota Juridinių asmenų registre, t. y. norint apginti iš franšizės
sutarties kylančias franšizės gavėjo teises nuo trečiosios šalies pažeidimų, ji turi būti įregistruota. Priešingu atveju, toks
franšizės gavėjas nebus laikomas reikalavimus atitinkančiu ieškovu.
Civilinio kodekso 6.772 straipsnio 1 dalyje numatoma, kad franšizės sutarties šalys gali sutartyje numatyti tik tokias
konkurenciją ribojančias sąlygas, kurių nedraudžia konkurencijos teisė. Taigi tiek franšizės davėjas, tiek jos gavėjas turi
atsižvelgti į konkurencijos teisę ir įvertinti franšizės sutartyje numatytus apribojimus, kad būtų galima nustatyti, ar franšizės
sutartis neriboja konkurencijos.
Viena iš pagrindinių Civilinio kodekso nuostatų, susijusių su franšizės davėjo įsipareigojimais – franšizės gavėjo teisė sudaryti sutartį naujam laikotarpiui, jei senosios sutarties galiojimo terminas yra pasibaigęs. Šia nuostata siekiama apsaugoti
verslininkus, kurie investavo į verslo modelį, kūrė jį kaip savo verslą, rėmė konkretų prekių ženklą, nuo netikėtų nuostolių
dėl vienašališko franšizės davėjo sprendimo. Be to, pratęsiant franšizės sutartį, jos sąlygos turi išlikti nepakitusios, t. y. naujos sąlygos turi apsaugoti franšizės gavėją taip pat, kaip ir ankstesnės sutarties nuostatos.
Lietuvoje pajamoms iš franšizės taikomas bendrasis 15 proc. pelno mokesčio tarifas.
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1.2. LATVIJA
Bendroji informacija
Latvija įsikūrusi tarp kitų dviejų Baltijos valstybių – Estijos ir Lietuvos.
Pasaulio žemėlapyje Latvija yra šiaurės rytinėje Europos dalyje, Baltijos
jūros rytinėje pakrantėje. Valstybė ribojasi su:
Estija,
Rusija,
Baltarusija,
Lietuva.

Latvija įsikūrusi prekybinėse kryžkelėse ir ilgą laiką buvo tiltas tarp
Vakarų Europos ir Rusijos.
Latvijos, kaip ir Lietuvos, gyventojai yra daugiakalbiai, turintys aukštą
kvalifikaciją darbuotojai. Išlaidos darbo vietai išlaikyti yra sąlyginai
žemos, kitos su verslo administravimu susijusios išlaidos taip pat
nedidelės. Latvijoje yra gerai išplėtota tarptautinio susisiekimo, transportavimo infrastruktūra. Išskirtinė Latvijos savybė – didžioji dauguma
gyventojų ir verslo subjektų yra šalies sostinėje Rygoje.
Latvijos klimatas yra labai panašus į Lietuvos. Vasara tęsiasi birželio
– rugpjūčio mėnesiais, žiema – gruodį – vasarį. Vidutinė metinė
temperatūra vasarą – apie +16°C, žiemą – apie -4,5°C. Šilčiausias
mėnuo - liepa, šalčiausias – sausis.

Rusijos Federacija
Baltijos jūra

•
•
•
•

Estija

Ryga
LATVIJA

Lietuva
Baltarusija

Gyventojų skaičius - 2,02 mln. gyv.
Plotas - 64.559 kv. km.
Didžiausi miestai:
Ryga (sostinė) - 644000 gyv.
Daugpilis - 89000 gyv.
Liepoja - 58000 gyv.
Jelgava - 73000 gyv.
Jūrmala - 50000 gyv.

Demograﬁnė aplinka
Oficiali šalies kalba - latvių. Dažniausiai vartojamos užsienio kalbos
šalyje: rusų, anglų ir vokiečių.
Romos katalikų religinei bendruomenei save priskiria 22 proc., liuteronų
- 19 proc. gyventojų.
Gyventojų sudėtis: latviai - 61,2 proc., rusai - 26,3 proc., baltarusiai 3,5 proc., ukrainiečiai - 2,3 proc., lenkai - 2,2 proc., lietuviai - 1,3 proc.

Ekonominė aplinka

Latvijos etninė gyventojų sudėtis

Latvija - tai maža ir atvira rinkos ekonomika, Pasaulio banko pagal pajamų lygį priskiriama „aukštų pajamų“ grupei. Tarptautinio valiutos fondo šalių reitinge pagal nominalųjį BVP 2013 m. Latvija užėmė 93 vietą iš 187 valstybių.
Latvijoje, kaip ir kitose Baltijos valstybėse, pasaulinė ekonomikos krizė, prasidėjusi 2008 m., neigiamai paveikė valstybės
finansus, todėl šalis buvo priversta kreiptis paskolos į Tarptautinį valiutos fondą. Tačiau po stipriausio nuosmukio 2009 m.,
šalies ekonomika pradėjo atsigauti ir jau 2011 m. buvo stebimas 11,7 proc. BVP augimas, 2012 m. BVP rodikliai pasiekė
iki krizės buvusį lygį. Modernizuodama produkciją bei didindama konkurencingumą, Latvija sugebėjo padidinti eksportą
nekeisdama valiutos kurso. Nedarbo lygis Latvijoje nuo krizės laikotarpio nežymiai sumažėjo ir sudaro 15 proc. (2012 m.)
Didžiausią dalį pridėtinės vertės šalyje kuria stiprus paslaugų sektorius - 80,5 proc. BVP. Pramonės sektoriaus dalis siekia
www.franchisehub.eu
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14,5 proc. BVP. 2012 m. net 1,2 proc. bendro BVP prieaugio, kuris
sudarė 5,2 proc., buvo sukurta pramonės sektoriaus. Žemės ūkis sukuria apie 5 proc. BVP, jo produkcijos pakanka patenkinti vidinėms šalies
gyventojų reikmėms. Paslaugų sektoriuje pastaruoju laikotarpiu greitai
vystėsi informacinių technologijų sektorius.
Tarp apdirbamosios pramonės sektorių Latvijoje stipri pagrindinių
metalų, medienos ir medienos gaminių, elektronikos ir elektros
prietaisų gamyba. Kiti gerai išvystyti sektoriai: metalo gaminių gamyba, chemikalų ir farmacijos produktų gamyba, kitų ne metalo bei
mineralinių produktų gamyba. Apdirbamoji pramonė Latvijoje tiesiogiai priklauso nuo pardavimų augimo eksporto rinkose ir energijos bei
žaliavų kainų.
Latvijos BVP ir tiesioginės užsienio investicijos 2008-2012 m.

Verslo aplinka
Pasaulio banko „Ease of Doing Business“ reitingo lentelėje 2014 m.
Latvija užima 24 vietą iš 189 analizuojamų pasaulio valstybių (nuo
2013 m. vieta reitinge nepakito). Latvijoje daugiausiai laiko reikalauja
ir yra sudėtingiausia: uždaryti verslą ar sustabdyti įmonės veiklą, gauti
leidimą statyboms. Lengviausia: gauti paskolą, užregistruoti turtą, vykdyti sutarčių įsipareigojimus ir tarptautinę prekybą.

Verslo įsteigimo ir mokesčių sąlygos 2014 m.
Latvija

Įmonės steigimo procedūrų skaičius, vnt.
Įmonės steigimo laikas, dienomis
Įmonės steigimo išlaidos, proc. nuo
pajamų 1-am gyventojui
Įmonės minimalus kapitalas, proc.
nuo pajamų 1-am gyventojui
Mokestiniai mokėjimai, skaičius per
metus
Laikas, skirtas mokesčiams
administruoti valandos per metus
Mokesčių tarifas iš viso, proc. nuo pelno

4
12,5

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos šalių
vidurkis

5
11,1

1,9

3,6

0

10,4

7

12

264

175

35,9

41,3

Šaltinis: http://www.doingbusiness.org

Franšizės santykių teisinis reguliavimas
Teisinis franšizavimo kaip atskiros komercinių santykių rūšies reguliavimas pirmą kartą atsirado Latvijos komercijos įstatyme 2008 m. pabaigoje, papildžius šį įstatymą skirsniu dėl franšizės sutarčių. Šio skirsnio
straipsniuose apibrėžiama franšizės sutarties sąvoka ir forma, franšizės
sutarties šalių įsipareigojimai, franšizės sutarties teisinės pasekmės ir
normos, susijusios su konkurencijos ribojimu ir konkurencijos teisės
vykdymu.

Inﬂiacija, BVP augimas, nedarbo lygis Latvijoje 2008-2012 m.

„Ease of Doing Business“ 2014 m. reitingas
Valstybė

Singapūras
Honkongas
Naujoji Zelandija
.....
Latvija
.....
Libija
Centrinė Afrikos Respublika
Čadas

Vieta reitinge

1
2
3
.....
24
.....
187
188
189

Šaltinis: http://www.doingbusiness.org
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Latvijos teisės aktuose franšizė apibrėžiama kaip teisė naudotis prekių ženklu, kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis
ir praktine patirtimi, susijusia su prekių pardavimu ir platinimu arba paslaugų teikimu pagal franšizės davėjo sukurtą ir
išbandytą sistemą. Teisės aktai numato reikalavimą dėl rašytinės sutarties formos, tačiau taikytina teisė, sutarties kalba,
sutarties sąlygos ir daugybė kitų su franšizės sutartimi susijusių klausimų paliekami šalių nuožiūrai.
Latvijos teisės aktuose taip pat reglamentuoja, kokia informacija privalo būti atskleidžiama prieš sutarties sudarymą.
Franšizės davėjo pareiga atskleisti informaciją apie franšizę galimiems franšizės gavėjams bendrai apibrėžiama užsienio,
tarptautiniuose ir Europos Sąjungos norminiuose teisės aktuose. Franšizės gavėjas, kaip ir franšizės davėjas, pagal
įstatymuose numatytą tvarką prieš sudarydamas franšizės sutartį privalo pateikti franšizės davėjui aktualią ir teisingą
informaciją dėl sutarties sudarymui reikšmingų aplinkybių.
Franšizės davėjas yra įpareigojamas padėti franšizės gavėjui. Pažymėtina, kad pagalba labiau įeina į franšizės davėjo pareigų
nei į franšizės sutarties apibrėžtį. Tokiu būdu siekiama leisti išplėsti franšizės sutarčių apibrėžimą, įtraukiant ne tik verslo
formato franšizę, bet ir kitas franšizės rūšis. Taigi Latvijos teisė reglamentuoja visų rūšių franšizes neapsiribodama tik
vienos rūšies franšizės sutartimis.
Svarbu paminėti, kad franšizės davėjas ne tik privalo suteikti franšizės gavėjui visas būtinas intelektinės nuosavybės teises
į franšizę, bet ir užtikrinti, kad franšizės gavėjas galės toliau nekliudomai naudotis šiomis teisėmis. Ši nuostata neabejotinai
veikia franšizės gavėjo naudai, apsaugodama jį nuo galimų neigiamų pasekmių, atsirandančių dėl franšizės davėjui nustatomos papildomos atsakomybės nuolat rūpintis savo intelektinės nuosavybės teisėmis.
Siekiant išvengti bet kokių galimų prieštaravimų Europos Sąjungos konkurencijos teisei, Latvijos įstatymuose numatoma,
kad franšizės sutartimis negalima pažeisti konkurencijos teisinio pagrindo.
Latvijoje pajamoms iš franšizės taikomas bendrasis 15 proc. pelno mokesčio tarifas.

1.3. BALTARUSIJA
Bendroji informacija

Latvija
Lietuva
Rusijos Federacija

Baltarusija yra žemyninė valstybė, įsikūrusi rytinėje Europos dalyje.

Minskas

Baltarusija ribojasi su penkiomis kaimyninėmis šalimis:

BALTARUSIJA

•
•
•
•
•

Rusija,
Ukraina,
Lenkija,
Lietuva,
Latvija.

Baltarusija neturi priėjimo prie jūros, tačiau dėl savo geografinės
padėties ji yra svarbi prekybai ir logistikai tarp Europos ir Rusijos, Azijos valstybių.
Dauguma Baltarusijos gyventojų yra rusakalbiai aukštesnės kvalifikacijos darbuotojai. 42 proc. dirba valstybei priklausančiose įmonėse,
registruoto nedarbo lygis yra žemas. Šalyje išvystyta transporto
infrastruktūra. Pagrindinė Baltarusijos ekonominė ir politinė partnerė
– Rusija. Pastaraisiais metais Baltarusijos ekonomikos augimo tem-

www.franchisehub.eu

Ukraina

Gyventojų skaičius - 9,5 mln. gyv.
Plotas - 207600 kv. km.
Didžiausi miestai:
Minskas (sostinė)
1836800 gyv.
Gomelis 482700 gyv.
Mogiliavas 358300 gyv.
Vitebskas 347900 gyv.
Gardinas 327500 gyv.
Brestas 309800 gyv.
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pas sulėtėjo, stebimi aukšti inﬂiacijos, kuri 2012 m. siekė 59,20 proc.,
rodikliai. Dabartinis valstybės prezidentas užima postą nuo 1994 m.
Baltarusijos klimatas yra panašus į Baltijos valstybių - švelnus žemyninis
su vėsiomis ir drėgnomis žiemomis bei šiltomis vasaromis. Vasaros
laikotarpis: birželis - rugpjūtis. Žiemos: gruodis - vasaris. Vidutinė
temperatūra sausio mėnesį svyruoja nuo -4,5°C iki -8°C, liepos mėnesį
nuo +17°C iki +18,5°C. Šalis yra drėgmės pertekliaus zonoje.

Demograﬁnė aplinka
Oficialios kalbos – baltarusių ir rusų. 53,2 proc. gyventojų gimtoji kalba
yra rusų, 41,5 proc. – baltarusių.

Baltarusijos etninė gyventojų sudėtis

Ortodoksų religinei bendruomenei save priskiria 78,8 proc. gyventojų,
Romos katalikų – 11,1 proc.
Gyventojų sudėtis: baltarusiai – 83,7 proc., rusai – 8,3 proc., lenkai –
3,1 proc., ukrainiečiai – 1,7 proc. Kitų tautybių atstovai sudaro 3,2 proc.
Baltarusijos gyventojų.

Ekonominė aplinka
Tai vidutinio dydžio mišri (planinė ir rinkos) ekonomika, Pasaulio
banko pagal pajamų lygį priskiriama grupei „aukštesnės nei vidutinės
pajamos“. Tarptautinio valiutos fondo šalių reitinge pagal nominalųjį
BVP 2012 m. Baltarusija užėmė 66 vietą iš 187 valstybių.

Baltarusijos BVP ir tiesioginės užsienio investicijos 2008-2012 m.

Iki 2008 m. Baltarusijos, kaip ir kitų rytų Europos regiono valstybių,
ekonomika sparčiai augo. Šį augimą lėmė didelė eksporto prekių paklausa, pigus elektros tiekimas iš Rusijos, pagrindinių eksportuojamų
žaliavų (naftos, trąšų) kainų kilimas. Visgi toks augimas buvo stipriai
priklausomas nuo pasaulinės makroekonomikos veiksnių ir 2007 m.,
Rusijai perėjus prie elektros tiekimo rinkos kainomis, ekonomikos augimas pradėjo lėtėti.
Prasidėjusi pasaulinė ekonomikos krizė sumažino Baltarusijos eksporto
paklausą ir apribojo galimybes skolintis tarptautinėje rinkoje. Atsakydama į krizės padarinius, Baltarusijos vyriausybė ėmėsi priemonių
ekonomikos stabilizavimui, koregavo valiutos kursą, finansuodama tai
iš Tarptautinio valiutos fondo paskolos. Šias priemones lydėjo ir skatinamoji fiskalinė politika, o tai lėmė pakartotinę valiutos devalvaciją,
aukštus inﬂiacijos rodiklius bei didėjantį šalies biudžeto deficitą. InInﬂiacija, BVP augimas, nedarbo lygis Baltarusijoje 2008-2012 m.
ﬂiacija 2012 m. siekė 59,2 proc. 2013 m. pradžioje ekonominė padėtis
buvo atgaivinta, pagrindiniai ekonominiai rodikliai stabilizuoti.
Finansinė krizė atskleidė Baltarusijos, kaip plačiu mastu valstybės reguliuojamos ekonomikos modelio, problemas. Dauguma pramonės įmonių priklauso valstybei. Šalies ekonomika stipriai priklauso nuo žaliavų eksporto, o produktyvumas
kituose sektoriuose neauga.
2012 metais beveik 32 proc. BVP buvo sukurta medienos sektoriaus, nes didžioji šalies teritorija yra miškinga. Stipriausi
pramonės sektoriaus segmentai yra inžinerija, traktorių ir mašinų gamyba, chemikalų bei chemijos produktų gamyba, medienos bei jos produktų gamyba ir tekstilės pramonė. Taip pat gerai išvystyti metalurgijos bei maisto pramonės sektoriai.
www.franchisehub.eu
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Verslo aplinka
Pasaulio banko „Ease of Doing Business“ reitingo lentelėje 2014 m. Baltarusija užima 63 vietą iš 189 analizuojamų pasaulio valstybių (nuo 2013 m. pakilo 1 laipteliu). Baltarusijoje daugiausiai laiko reikalauja ir yra sudėtingiausia: prisijungti
prie elektros tiekimo, mokėti mokesčius ir vykdyti tarptautinę prekybą. Lengviausia: užregistruoti turtą, vykdyti sutarčių
įsipareigojimus ir pradėti verslą.
Verslo įsteigimo ir mokesčių sąlygos 2014 m.

„Ease of Doing Business“ 2014 m. reitingas
Valstybė

Singapūras
Honkongas
Naujoji Zelandija
.....
Baltarusija
.....
Libija
Centrinė Afrikos Respublika
Čadas

Ekonominio bendra-

Vieta reitinge

Baltarusija darbiavimo ir plėtros

1
2
3
.....
63
.....
187
188
189

organizacijos šalių
vidurkis

Įmonės steigimo procedūrų skaičius, vnt.
Įmonės steigimo laikas, dienomis
Įmonės steigimo išlaidos, proc.
nuo pajamų 1-am gyventojui
Įmonės minimalus kapitalas, proc.
nuo pajamų 1-am gyventojui
Mokestiniai mokėjimai, skaičius
per metus
Laikas, skirtas mokesčiams
administruoti, valandos per metus
Mokesčių tarifas iš viso, proc. nuo pelno

Šaltinis: http://www.doingbusiness.org

5
9

5
11,1

0,8

3,6

0

10,4

10

12

319
54

175
41,3

Šaltinis: http://www.doingbusiness.org

Franšizės santykių teisinis reguliavimas
2004 m. buvo įtvirtintos naujos Baltarusijos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) normos dėl
franšizavimo teisinių santykių reguliavimo. Kitos papildomos nuostatos numatytos intelektinę nuosavybę ir mokesčius
reglamentuojančiuose įstatymuose, Konkurencijos įstatyme ir valiutą reglamentuojančiuose norminiuose teisės aktuose.
Civilinio kodekso 910 straipsnio 1 dalyje pateikiama „kompleksinės verslo licencijos (franšizės) sutarties“ apibrėžtis. Pagal šią apibrėžtį franšizė yra „sutartis, kai viena šalis (teisių turėtojas) įsipareigoja suteikti kitai šaliai (teisių gavėjui) teisę
už nustatytą mokestį naudoti teisių visumą, į kurią įeina galimybė savo versle naudoti teisių turėtojo vardą, kitą franšizės
sutartyje nurodytą intelektinę nuosavybę ir neatskleistiną informaciją visą sutartyje numatytą laikotarpį arba neribotai“.
Franšizės sutartis turi būti sudaroma raštu, joje turi būti nurodomas franšizės gavėjo mokėtinas atlyginimas. Franšizės sutartys, jų pakeitimai ir susitarimai dėl jų nutraukimo turi būti oficialiai įregistruoti Patentų biure. Neįregistruotos franšizės
sutartys laikomos negaliojančiomis. Tam, kad būtų įvykdyti vietiniai reikalavimai dėl registracijos, turi būti numatyta, kad
franšizės sutarties objektas yra įmonės pavadinimo, intelektinės nuosavybės teisių objektų ir neatskleistos informacijos
perleidimas. Civilinis kodeksas palieka šalims daug laisvės sutartiniams įsipareigojimams nustatyti.
Franšizės sutarties įregistravimas trunka 1 (vieną) mėnesį. Įregistruojant franšizę nesudaroma jokia atskira licencijos sutartis. Patentų biuras automatiškai įregistruoja sublicenciją naudotis perleistomis intelektinės nuosavybės teisėmis. Teisės aktai
taip pat numato subfranšizės galimybę.
Franšizės gavėjas ir franšizės davėjas veikia kaip nepriklausomos sutarties šalys. Civiliniame kodekse yra nuostata dėl
papildomos franšizės davėjo atsakomybės už prastą franšizės gavėjui suteiktą prekių ir paslaugų kokybę; todėl tam tikrais
atvejais vartotojai gali turėti teisę pareikšti ieškinį franšizės davėjui dėl šios nuostatos pažeidimo prieš franšizės gavėją.
Vienas iš pagrindinių reikalavimų dėl mokėjimų pagal franšizės sutartį – franšizės gavėjas privalo užtikrinti Baltarusijos
eksportą ir importą reglamentuojančių norminių teisės aktų laikymąsi.
Baltarusijoje nėra konkrečių normų dėl verslo, vykdomo pagal franšizės sutartis, apmokestinimo. Užsienio įmonėms gali
reikėti sumokėti užsienio įmonės, kuri nevykdo veiklos per nuolatinę buveinę Baltarusijoje, pelno mokestį (išskaitomąjį
mokestį).
www.franchisehub.eu
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REGIONŲ PRISTATYMAS

PALYGINAMIEJI REGIONŲ RODIKLIAI
Regionų išsivystymo lygis

Regionų dydis pagal gyventojų skaičių

www.franchisehub.eu
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Regionų dydis pagal plotą

Gyventojų vartojimo duomenys

Nedarbo lygis regionuose

Verslo segmento duomenys

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, Latvijos statistikos biuras, Baltarusijos statistikos departamentas
www.franchisehub.eu
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2.1 RYGOS REGIONAS
Trumpas regiono pristatymas
Esminis regiono
išskirtinumas

RYGOS

Regiono centras – Ryga
(gyventojų skaičius – 643,5 tūkst.)
Rygos regionas yra pagrindinis Latvijos regionas, kuriame
įsikūrusi šalies sostinė Ryga. Rygos regione vyksta didžioji
dalis šalies gyvenimo: verslas, mokslas, švietimas, kultūra,
finansai, investicijos ir politika yra aktyviausi šalies
sostinėje. Beveik 50 proc. šalies gyventojų gyvena Rygos
regione, o Ryga yra didžiausias Baltijos šalių miestas.
Pagrindiniai lankytini objektai Rygos regione: Rygos senamiestis, įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą,
kurortinis miestelis Jūrmala.

Regione išvystyti
sektoriai ir verslo
aplinka

Rygos regione yra sukuriamos dvi trečiosios šalies BVP,
apie pusė Latvijos įmonių yra registruota Rygos mieste.

Mokslo įstaigos

Rygoje veikia 26 aukštojo mokslo įstaigos (iš 32, esančių
visoje Latvijoje), kuriose mokosi 80 proc. visų šalies
studentų. Latvijos universitetas yra didžiausias universitetas Baltijos valstybėse.

Transporto
infrastruktūra

Rygos regione yra įsikūręs didžiausias Baltijos šalyse tarptautinis oro uostas.

Rygos miestas ir Dauguvos upė

Vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
Rygos regione, EUR per mėn.

Pagrindiniai ekonomikos sektoriai regione yra šie: transportas, maisto produktų, farmacijos produktų, medienos
produktų, baldų, tekstilės, komunikacijos įrangos gamyba, leidyba ir spausdinimas.

Rygoje yra vienas iš trijų Latvijos jūrų uostų. Jis priklauso
ekonominei zonai, kurioje nėra taikomi muitų mokesčiai.
Rygoje yra pagrindinis geležinkelių infrastruktūros mazgas.

Šaltinis: Latvijos statistikos departamentas

Patalpų pasiūla ir vidutinės nuomos kainos
Rygos mieste
Prekybinės ir maitinimo
paskirties patalpos

Europos magistralė E22 kerta Rygą iš rytų į vakarus, iš
pietų į šiaurę driekiasi magistralė „Via Baltica“.
Verslo sąnaudos
patalpų nuomai ir
darbuotojų darbo
užmokesčiui

Pagal bendrą prekybos, maitinimo ir biuro paskirties
patalpų plotą Rygos regionas yra antras iš visų nagrinėjamų
Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos regionų. Palyginus
valstybių sostines, prekybos ir maitinimo paskirties ploto
pasiūla Rygoje yra 1,7 karto didesnė nei Vilniuje ir 1,3
karto mažesnė nei Minske, tačiau Minsko miestas yra
daugiau nei dvigubai didesnis pagal gyventojų skaičių.
Bendras biuro paskirties patalpų plotas yra labai panašus
visose trijose sostinėse. Rygoje prekybos ir maitinimo
paskirties patalpų kainos yra didžiausios, gali būti net iki
1,7 karto didesnės nei Vilniuje ar Minske. Darbuotojų
darbo užmokestis Rygos regione yra nežymiai didesnis
nei Vilniaus regione ir apytiksliai 1,7 karto didesnis nei
Minsko miesto regione.

Prekybos Prekybinėse
centruose
gatvėse
Patalpų pasiūla, kv. m.
Laisvi plotai, proc.

Vidutinė nuomos
kaina, Eur už
kv. m.per mėn.

422 820
< 5 proc.

344 500
< 20 proc.

6-60

7-70

Biuro paskirties patalpos
Patalpų pasiūla, kv. m.
Laisvi plotai, proc.
Vidutinė nuomos
kaina, Eur už kv. m.
per mėn.

A ir B klasės
540 420
8 proc.
8-16

Šaltinis: NEW&SEC nekilnojamojo turto rinkos tyrimas, 2014
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2.1 LATGALOS REGIONAS
Trumpas regiono pristatymas
Esminis regiono
išskirtinumas

Regiono centras - Daugpilis
(gyventojų skaičius – 89,18 tūkst.)

LATGALOS

Latgalos regione yra įsikūręs antras pagal dydį Latvijos
miestas – Daugpilis. Regione yra pats intensyviausias tarptautinio transporto eismas visoje Latvijoje, t. y. pagrindiniai vartai į Rusiją. Be to, šiame regione gausu ežerų ir upių.
Regione išvystyti
sektoriai ir verslo
aplinka

Latgalos regione išplėtoti šie sektoriai: traukinių ir
geležinkelio infrastruktūros priežiūros (remonto) paslaugos, medžio apdirbimo, metalo ir metalo produktų, maisto, įrenginių gamyba, chemijos ir apšvietimo pramonė.
Rėzeknėje veikia laisvoji ekonominė zona (LEZ).

Mokslo įstaigos

Daugpilyje įsikūręs trečias pagal dydį šalies universitetas.
Jame studijuoja virš 4000 studentų, siūlomos biologijos,
kompiuterijos, ekonomikos, istorijos, politikos mokslų,
filologijos, fizikos, psichologijos, sociologijos studijų programos.

Transporto
infrastruktūra

Latgalos regioną kerta trys nacionaliniai ir keli tarptautiniai greitkeliai.
Traukinių tinklas šiame regione yra labiausiai išplėtotas.
Regionas yra gerai pasiekiamas, jį kerta daug svarbių
traukinių maršrutų – tranzitinių koridorių: Pietų - Šiaurės
koridorius, jungiantis su Estija, Lietuva ir Lenkija, Rytų Vakarų koridorius, jungiantis Rusiją ir Baltarusiją.

Verslo sąnaudos
patalpų nuomai ir
darbuotojų darbo
užmokesčiui

Daugpilio mieste bendra prekybos ir maitinimo paskirties
plotų pasiūla yra apie 7 kartus mažesnė nei Rygoje,
tačiau didesnė nei panašaus dydžio Lietuvos miestuose. Biuro paskirties patalpų pasiūla yra mažesnė nei
panašaus dydžio miestuose Lietuvoje ir Baltarusijoje.
Patalpų nuomos kainos ir išlaidos darbuotojams yra ne
aukštesnės nei panašaus dydžio regionuose Lietuvoje ir
mažesnės nei Baltarusijos regionuose. Latgalos regione
išlaidos darbuotojų darbo užmokesčiui yra apie 1,6 karto
mažesnės nei šalies sostinėje.

Agluonos bazilika

Vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
Latgalos regione, EUR per mėn.

Šaltinis: Latvijos statistikos departamentas

Patalpų pasiūla ir vidutinės nuomos kainos
Daugpilio mieste
Prekybinės ir maitinimo
paskirties patalpos
Prekybos Prekybinėse
centruose
gatvėse
Patalpų pasiūla, kv. m.
Laisvi plotai, proc.
Vidutinė nuomos
kaina, Eur už
kv. m.per mėn.

64 000
< 10 proc.
3-25

38 400
< 20 proc.
1-25

Biuro paskirties patalpos
Patalpų pasiūla, kv. m.
Laisvi plotai, proc.
Vidutinė nuomos
kaina, Eur už kv. m.
per mėn.

C klasės
12 000
30 proc.
3-7

Šaltinis: NEW&SEC nekilnojamojo turto rinkos tyrimas, 2014
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2.3 VILNIAUS REGIONAS
Trumpas regiono pristatymas
Esminis regiono
išskirtinumas

Regiono centras – Vilnius
(gyventojų skaičius – 537,15 tūkst.)

VILNIAUS

Vilniaus regionas yra pats didžiausias gyventojų
skaičiumi, plotu bei kuriama pridėtine verte. Tai – Lietuvos kultūros, verslo, švietimo ir mokslo centras. Vilnius
- valstybės sostinė. Čia įsikūrusios didžiausios užsienio
kompanijos.
Vilniaus regionas – tai įvairiakalbis kraštas. Apie pusė jo
gyventojų yra lietuviai, trečdalis – lenkai, dešimtadalis –
rusai.
Regione yra daug turistinių ir kultūrinių objektų: į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukti Vilniaus senamiestis ir Kernavės archeologinė vietovė, Europos geografinis centras, Trakų pilis ir kt.
Regione išvystyti
sektoriai ir verslo
aplinka

Mokslo įstaigos

Transporto
infrastruktūra

Verslo sąnaudos
patalpų nuomai ir
darbuotojų darbo
užmokesčiui

Vilniaus katedra

Vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
Vilniaus regione, EUR per mėn.

Vilniaus regiono ūkio struktūroje dominuoja paslaugų bei
mažmeninės ir didmeninės prekybos sektoriai, labiausiai
išsivystę yra finansinio tarpininkavimo, telekomunikacijų
ir informacinių technologijų, statybų ir nekilnojamojo
turto valdymo segmentai.
Vilniuje veikia 7 valstybiniai universitetai, 6 nevalstybiniai universitetai, 6 valstybinės ir privačios kolegijos, 9
valstybės mokslo institutai. Seniausias ir didžiausias yra
Vilniaus universitetas, kuriame įvairias programas studijuoja daugiau nei 20 tūkst. studentų.
Vilniuje yra didžiausias Lietuvoje tarptautinis oro uostas.
Gerai išplėtota tiek krovininių, tiek keleivinių traukinių
infrastruktūra.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Patalpų pasiūla ir vidutinės nuomos kainos
Vilniaus mieste
Prekybinės ir maitinimo
paskirties patalpos

Iš Vilniaus išeina dvi automobilių magistralės: magistralė
Vilnius – Klaipėda, kuri veda į Klaipėdą per Kauną, ir
magistralė Vilnius – Panevėžys, kuri veda į Panevėžį, taip
pat kiti penki magistraliniai keliai: Vilnius – Minskas (į
Medininkus), Vilnius –Gardinas (į Druskininkus), Vilnius – Utena (į Uteną), Vilnius – Lyda (į Šalčininkus) ir
Vilnius – Marijampolė (į Marijampolę).

Prekybos Prekybinėse
centruose
gatvėse
Patalpų pasiūla, kv. m.
311 700
60 000
Laisvi plotai, proc.
< 5 proc.
< 8 proc.
Vidutinė nuomos
kaina, Eur už
7-48
8-72
kv. m.per mėn.

Vilnius – Lietuvos sostinė. Čia didžiausia prekybos,
maitinimo ir biuro paskirties plotų pasiūla, taip pat
aukščiausios nuomos kainos bei darbuotojų išlaikymo
išlaidos. Pagrindinės prekybinės gatvės yra plačios,
jose gausu kavinių, restoranų, drabužių ir avalynės
parduotuvių bei pan. Vilnius pritraukia daugiausiai
investicijų į nekilnojamo turto plėtrą, čia taip pat yra
susitelkusi ir labiausiai kvalifikuota darbo jėga. Vidutinis
darbuotojų darbo užmokestis Vilniaus regione yra apytiksliai 1,4 karto didesnis nei kituose šalies regionuose ir
siekia 703,80 Eur per mėn.

Biuro paskirties patalpos

Patalpų pasiūla, kv. m.
Laisvi plotai, proc.
Vidutinė nuomos
kaina, Eur už kv. m.
per mėn.

A ir B
klasės
387 400
7 proc.

2 500 000
~25proc.

9,5-14,3

4-8

C klasės

Šaltinis: NEW&SEC nekilnojamojo turto rinkos tyrimas, 2014
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2.4 KAUNO REGIONAS
Trumpas regiono pristatymas
KAUNO

Esminis regiono
išskirtinumas

Regiono centras – Kaunas
(gyventojų skaičius – 306,9 tūkst.)
Kaunas yra antrasis pagal dydį miestas Lietuvoje, įsikūręs
beveik Lietuvos centre Nemuno ir Neries santakoje, laikotarpiu nuo pirmojo iki antrojo pasaulinio karo buvęs
Lietuvos laikinąja sostine. Pro Kauną juda didžioji dalis
prekybinių srautų Pietų – Šiaurės ir Vakarų – Rytų kryptimis.
Regionas taip pat turi nemažai lankytinų ir turistinių
objektų: Laisvės alėja, Kauno senamiestis, Rumšiškių
etnografinis muziejus po atviru dangumi, Pažaislio
vienuolyno ansamblis ir kt. Kaunas didžiuojasi išskirtine
krepšinio istorija, būtent Kauno mieste 1922 m. įvyko pirmosios krepšinio rungtynės Lietuvoje.

Regione išvystyti
sektoriai ir verslo
aplinka

Kaip ir visoje šalyje, Kauno regione labiausiai išvystyta
pramonė ir didmeninė bei mažmeninė prekyba, šiose ūkio
šakose stebimas stabilus augimas. Labai gerai yra išvystyta
chemikalų ir farmacijos produktų gamyba.

Mokslo įstaigos

Kauno regione veikia 5 valstybiniai universitetai, 5
valstybinės ir privačios kolegijos, 1 valstybės mokslo institutas. Čia veikia didžiausias šalyje medicinos mokslų
universitetas – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.

Transporto
infrastruktūra

Kauno regione yra tarptautinis oro uostas, taip pat Kaunas yra stambus geležinkelio mazgas. Per Kauną eina Europos greitkelis E67 „Via Baltica“ ir magistralė Vilnius
– Klaipėda.

Verslo sąnaudos
patalpų nuomai ir
darbuotojų darbo
užmokesčiui

Kauno regione prekybos ir maitinimo paskirties plotų
pasiūla yra apie 1,6 karto, o A ir B klasės biuro paskirties
– net apie 6,6 karto mažesnė nei Vilniaus mieste. Prekybos ir maitinimo paskirties patalpų nuomos kaina yra
beveik tokia pati kaip ir Vilniuje, tačiau biuro vidutinės
nuomos išlaidos gali būti iki 1,5 karto mažesnės nei Lietuvos sostinėje. Vidutinis darbo užmokestis šiame regione
yra nežymiai mažesnis nei Vilniuje ir siekia 589,4 Eur per
mėn.

Kauno senamiestis

Vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
Kauno regione, EUR per mėn.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Patalpų pasiūla ir vidutinės nuomos kainos
Kauno mieste
Prekybinės ir maitinimo
paskirties patalpos
Prekybos Prekybinėse
centruose
gatvėse
Patalpų pasiūla, kv. m.
Laisvi plotai, proc.
Vidutinė nuomos
kaina, Eur už
kv. m.per mėn.

182 000
< 5 proc.
7-48

44 000
< 15proc.
5,8-19

Biuro paskirties patalpos

Patalpų pasiūla, kv. m.
Laisvi plotai, proc.
Vidutinė nuomos
kaina, Eur už kv. m.
per mėn.

A ir B
klasės
58 700
4-6 proc.

1 050 000
~15 proc.

7,7-9,2

3,5-6

C klasės

Šaltinis: NEW&SEC nekilnojamojo turto rinkos tyrimas, 2014
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2.5 PANEVĖŽIO REGIONAS
PANEVĖŽIO

Trumpas regiono pristatymas
Esminis regiono
išskirtinumas

Regiono centras – Panevėžys(gyventojų skaičius – 97,3
tūkst.)
Panevėžio regionas užima svarbią vietą Lietuvos kelių sistemoje. Regioną kerta greitkelis „Via Baltica“, jungiantis
Taliną – Rygą – Panevėžį – Kauną – Varšuvą.
Per Panevėžio regioną eina siaurasis geležinkelis „Siaurukas“ (vėžės plotis 750 mm), kuris yra įrašytas į Lietuvos
Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.
„Siaurukas“ pastaruoju metu naudojamas pažintinėms
kelionėms.
Panevėžio regione vyrauja našūs, ypač vertingi žemės ūkio
plėtrai, dirvožemiai.

Regione išvystyti
sektoriai ir verslo
aplinka

Panevėžys – didžiausias regiono pramonės centras, turintis įtakos viso regiono plėtrai.

Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

Vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
Panevėžio regione, EUR per mėn.

Panevėžio regione išplėtoti šie pramonės sektoriai:
maisto pramonė, tekstilės (lino) pramonė, elektronika,
plastiko gamyba, metalų apdirbimas. Stiprus logistikos ir
sandėliavimo paslaugų sektorius.
Regione taip pat veikia Panevėžio laisvoji ekonominė zona
(LEZ) su kuria siejami didžiausi ateities investiciniai projektai.

Mokslo įstaigos

Transporto
infrastruktūra

Regione veikia Kauno technologijos universiteto
Panevėžio institutas. Šiuo metu institute studijuoja apie
1500 studentų. Siūlomos studijų programos: elektros,
mechanikos, statybų, transporto inžinerijos bei vadybos ir
verslo administravimo.
„Via Baltica“ – Europos kelių tinklo I koridorius, viena
svarbiausių krovinių iš Vakarų Europos į Rytų Europą
(Rusiją, Baltarusiją) judėjimo krypčių.
Panevėžio apskrityje veikia geležinkelio linija Klaipėda –
Panevėžys – Daugpilis – Maskva. Krovinių srautas yra
nukreipiamas IXB transeuropiniu Vakarų – Rytų koridoriumi. Krovinių pervežimas iš Kaliningrado, Klaipėdos,
Šiaulių vykdomas per Vilnių.

Verslo sąnaudos
patalpų nuomai ir
darbuotojų darbo
užmokesčiui

Panevėžio regione prekybos ir maitinimo paskirties patalpų
pasiūla, palyginus su panašaus dydžio miestais Lietuvoje,
Latvijoje ir Baltarusijoje, yra nedidelė. A ir B klasės biuro
paskirties patalpų pasiūlos beveik nėra. Laisvi C klasės
biuro paskirties plotai sudaro apie 10 - 20 proc. visos biuro paskirties patalpų pasiūlos. Tiek biurų paskirties, tiek
prekybos ir maitinimo paskirties plotų nuomos kainos bei
vidutinės darbo vietos išlaidos yra panašios kaip ir Utenos,
Alytaus regionuose Lietuvoje, Latgalos regione Latvijoje.
Vidutinės išlaidos darbuotojų darbo užmokesčiui yra panašaus dydžio kaip Utenos ir Alytaus regionuose Lietuvoje, tačiau didesnės nei panašaus dydžio Latvijos ir visuose
Baltarusijos regionuose.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Patalpų pasiūla ir vidutinės nuomos kainos
Panevėžio mieste
Prekybinės ir maitinimo
paskirties patalpos
Prekybos Prekybinėse
centruose
gatvėse
Patalpų pasiūla, kv. m.
Laisvi plotai, proc.

Vidutinė nuomos
kaina, Eur už
kv. m.per mėn.

42 000
< 5 proc.
5-30

15 000
< 15 proc.
4-8

Biuro paskirties patalpos
Patalpų pasiūla, kv. m.
Laisvi plotai, proc.
Vidutinė nuomos
kaina, Eur už kv. m.
per mėn.

C klasės

307 000
10-20 proc.
2,7-7

Šaltinis: NEW&SEC nekilnojamojo turto rinkos tyrimas, 2014
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2.6 UTENOS REGIONAS
Trumpas regiono pristatymas
Esminis regiono
išskirtinumas

UTENOS

Regiono centras – Utena
(gyventojų skaičius – 32 tūkst.)
Regionas garsėja kaip viena ežeringiausių ir miškingiausių
Lietuvos teritorijų. Regione miškai sudaro 32,7% teritorijos, yra 1002 ežerai ir 24 tvenkiniai, kurių bendras
plotas užima 8% viso teritorijos ploto (bendras Lietuvos
ežeringumas 1,5%).

Regione išvystyti
sektoriai ir verslo
aplinka

Utenos regiono ūkio struktūrai būdinga gerai išvystytas
pramonės sektorius. Didelę reikšmę regiono ekonomikai
turėjo Ignalinos atominė elektrinė, kuri pagal stojimo į
ES sąlygas buvo visiškai sustabdyta 2009 m. pabaigoje.
Nepaisant to energetikos sektorius išliko svarbus šiam regionui dėl kitų veikiančių elektrinių.
Utenos regione taip pat yra puikiai išvystyti ir kiti
pramonės sektoriai: gėrimų pramonė, tekstilės gamyba,
maisto produktų gamyba, metalų apdirbimas, plastiko
gamyba.

Mokslo įstaigos

Regione didžiausia mokslo įstaiga – Utenos kolegija.
Siūlomos studijų kryptys: socialinių mokslų, biomedicinos mokslų, technologinių mokslų.

Transporto
infrastruktūra

Utenos regionas yra pasienio zonoje su Baltarusijos ir
Latvijos Respublikomis. Apskrities teritoriją kerta tranzitinis tarptautinės reikšmės automobilių kelias į Lenkiją,
Latviją ir Rusiją: Varšuva – Kaunas – Daugpilis – Sankt
Peterburgas.

Verslo sąnaudos
patalpų nuomai ir
darbuotojų darbo
užmokesčiui

Utenos mieste prekybos ir maitinimo paskirties plotų
pasiūla yra didesnė nei panašaus dydžio Lietuvos miestuose, tačiau didžioji dalis šios paskirties patalpų ploto
priklauso didiesiems prekybos tinklams. A ir B klasės
biuro paskirties plotų šiame mieste nėra. C klasės biurų
užimtumas siekia apie 80 - 90 proc. Vidutinis darbuotojų
darbo užmokestis yra mažiausias iš visų nagrinėjamų Lietuvos regionų ir siekia 521,00 Eur per mėn.

Visagino miestas

Vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
Utenos regione, EUR per mėn.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Patalpų pasiūla ir vidutinės nuomos kainos
Utenos mieste
Prekybinės ir maitinimo
paskirties patalpos
Prekybos Prekybinėse
centruose
gatvėse
Patalpų pasiūla, kv. m.
Laisvi plotai, proc.

Vidutinė nuomos
kaina, Eur už
kv. m.per mėn.

3 600
10 000
< 2 proc. < 10 proc.
5-10

3-6

Biuro paskirties patalpos
Patalpų pasiūla, kv. m.
Laisvi plotai, proc.
Vidutinė nuomos
kaina, Eur už kv. m.
per mėn.

C klasės

112 000
10-20 proc.
2-4,3

Šaltinis: NEW&SEC nekilnojamojo turto rinkos tyrimas, 2014
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2.7 ALYTAUS REGIONAS
Trumpas regiono pristatymas
Esminis regiono
išskirtinumas

Regiono centras – Alytus
(gyventojų skaičius – 57,28 tūkst.)
ALYTAUS

Alytaus regionas yra Pietų Lietuvoje. Jis yra vienas
miškingiausių Lietuvoje, iš kitų šalies regionų išsiskiria
valstybės saugomų teritorijų gausa, gamtos savitumu,
kultūros tradicijomis, ekologine pusiausvyra, tradicinių
verslų plėtojimu. Kraštovaizdis čia ypač palankus rekreacijai plėtoti. Regione turistams sudarytos puikios
sąlygos pažintiniam, trumpalaikiam ar stacionariam poilsiui.
Regione išvystyti
sektoriai ir verslo
aplinka

Daugiausiai regione veikiančių ūkio subjektų užsiima
prekyba bei klientų aptarnavimo veikla dėl regione
išplėtoto turizmo sektoriaus. Taip pat gerai išvystyta
apdirbamoji pramonė: degtinės ir likerio, šampanizuoto
vynuogių vyno, mineralinio vandens produkcijos,
šaldytuvų ir šaldiklių, medinių langų ir durų, surenkamų
konstrukcinių elementų, baldų, plastikinių gaminių
gamyba. Didžiausios pramonės įmonės sutelktos Alytuje.

Mokslo įstaigos

Pagrindinė valstybinė aukštojo mokslo įstaiga – Alytaus
kolegija, kurioje studentai gali rinktis studijas trijuose
fakultetuose: vadybos, technologijų, informacijos ir
ryšių technologijų.

Transporto
infrastruktūra

Regione išplėtota transporto infrastruktūra. Ypatingai
svarbus Šeštokų – Mockavos geležinkelio mazgas, kuriame atliekamas tarptautinių krovinių perkrovimas, europine vėže jungiantis Lietuvą su Europos geležinkelių
tinklu. Geležinkelio linija, einanti iš Baltarusijos pro Marcinkonis ir Varėną, jungia apskritį su Vilniumi.

Verslo sąnaudos
patalpų nuomai ir
darbuotojų darbo
užmokesčiui

Alytaus mieste maitinimo ir paskirties plotų pasiūla yra
mažiausia tarp nagrinėjamų Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos regionų didžiųjų miestų. A ir B klasės biuro
paskirties patalpų ir didesnių prekybos centrų nėra. C
klasės biurų užimtumas siekia apie 80 - 90 proc. Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis yra 1,4 karto mažesnis
nei šalies sostinės regione, tačiau didesnis nei Baltarusijos
regionuose ir Latgalos regione Latvijoje.

Liškiavos dvaras ir Nemuno upė

Vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
Alytaus regione, EUR per mėn.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Patalpų pasiūla ir vidutinės nuomos kainos
Alytaus mieste
Prekybinės ir maitinimo
paskirties patalpos
Prekybos Prekybinėse
centruose
gatvėse
Patalpų pasiūla, kv. m.
Laisvi plotai, proc.

0
-

Vidutinė nuomos

-

kaina, Eur už
kv. m.per mėn.

9 000
< 10 proc.
1,5-5

Biuro paskirties patalpos
Patalpų pasiūla, kv. m.
Laisvi plotai, proc.
Vidutinė nuomos
kaina, Eur už kv. m.
per mėn.

C klasės

210 000
10-20 proc.

2,2-4,6

Šaltinis: NEW&SEC nekilnojamojo turto rinkos tyrimas, 2014
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2.8 MINSKO MIESTO REGIONAS
Trumpas regiono pristatymas
MINSKO
MIESTO

Esminis regiono
išskirtinumas

Regiono centras - Minskas
(gyventojų skaičius – 1,9 mln.)
Minskas yra Baltarusijos sostinė, o kartu ir šalies politinis, ekonominis, mokslo ir kultūros centras, didžiausias
miestas šalyje. Miestas, kertamas dviejų upių, kurios abi
priklauso Juodosios jūros baseinui, pastatytas kalvotoje ir
miškingoje vietovėje. Mieste veikia daug muziejų ir sporto centrų, teatro kultūra žinoma dėl Baltarusijos baleto
tradicijų.

Regione išvystyti
sektoriai ir verslo
aplinka

Minko miestas yra labiausiai ekonomiškai išvystytas Baltarusijos regionas. Svarbiausia ūkio šaka regione – apdirbamoji pramonė, kuri pagamina apie 20 proc. visos
šalies pramonės produkcijos. Labiausiai išvystyta yra
gamyba: maisto produktų, alkoholio ir tabako , apšvietimo
gaminių, traktorių ir variklių, metalo dirbinių, įrankių,
radijo inžinerijos ir elektroninių prietaisų. Taip pat svarbūs
transporto bei didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriai.

Minsko miestas

Vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
Minsko mieste, EUR per mėn.

Minske veikia laisvoji ekonominė zona (LEZ).
Mokslo įstaigos

Transporto
infrastruktūra

Verslo sąnaudos
patalpų nuomai ir
darbuotojų darbo
užmokesčiui

Minskas yra svarbiausias mokslo įstaigų ir švietimo centras
šalyje. Čia veikia pagrindiniai šalies universitetai – iš viso 7
valstybiniai universitetai. Studentai gali rinktis programas
iš vadybos, medicinos, ekonomikos, technologijų, menų
sričių).
Minske veikia tarptautinis oro uostas. Per miestą eina
pagrindiniai transporto keliai, jungiantys Vakarų ir Rytų
Europos valstybes bei Juodosios jūros regiono šalis su
Baltijos regiono valstybėmis. Automagistralėmis Minskas sujungtas su pagrindiniais šalies miestais. Taip pat yra
geležinkelio mazgas, jungiantis Brestą, Maskvą, Vilnių ir
Gomelį.
Minsko miestas pagal bendrą prekybos, maitinimo ir biuro
paskirties plotą pirmauja tarp visų nagrinėjamų Lietuvos,
Latvijos ir Baltarusijos regionų. Prekybinės ir maitinimo
paskirties plotų nuomos kainos yra nežymiai mažesnės
nei kitų valstybių sostinėse, o biurų nuomos kainos –
didesnės, nors neišnuomotų plotų skaičius yra panašus.
Vidutinis darbuotojų užmokestis Minsko miesto regione
yra didžiausias palyginti su kitais regionais Baltarusijoje,
tačiau mažesnis nei Lietuvos ir Latvijos regionuose.

Šaltinis: Baltarusijos statistikos departamentas

Patalpų pasiūla ir vidutinės nuomos kainos
Minsko mieste
Prekybinės ir maitinimo
paskirties patalpos
Prekybos Prekybinėse
centruose
gatvėse
Patalpų pasiūla, kv. m.
Laisvi plotai, proc.

Vidutinė nuomos
kaina, Eur už
kv. m.per mėn.

720 000
< 7 proc.

245 000
< 5 proc.

10-40

15-50

Biuro paskirties patalpos
Patalpų pasiūla, kv. m.
Laisvi plotai, proc.
Vidutinė nuomos
kaina, Eur už kv. m.
per mėn.

A, B ir C klasės
565 000
~ 8 proc.
18-36

Šaltinis: NEW&SEC nekilnojamojo turto rinkos tyrimas, 2014
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2.9 MINSKO REGIONAS
Trumpas regiono pristatymas
MINSKO

Esminis regiono
išskirtinumas

Regiono centras - Minskas
(gyventojų skaičius – 1,9 mln.)
Minsko regionas yra šalies viduryje ir nesiriboja su jokių
valstybių sienomis. Tačiau ekonomiškai tai yra svarbiausias Baltarusijos regionas, kuriame yra įsikūrusi šalies
sostinė. Regionas yra didžiausias pagal plotą ir turi daugiausiai gyventojų. Kalvotose vietovėse gausų ežerų,
upių, miškais padengta apie 36 proc. regiono ploto.

Regione išvystyti
sektoriai ir verslo
aplinka

Regione gerai išvystyta mašinų ir automobilių gamyba,
taip pat svarbūs chemijos, maisto, medienos apdirbimo,
baldų gamybos, lengvosios pramonės sektoriai. Kaip ir
kituose šalies regionuose, čia didelę reikšmę ekonomikai turi gyvulininkystė ir žemės ūkis (galvijininkystė,
kiaulininkystė, paukštynai, sodininkystė, auginama:
bulvės, linai, cukriniai runkeliai).

Mokslo įstaigos

Visos pagrindinės mokslo įstaigos įsikūrusios Minsko
mieste.

Transporto
infrastruktūra

Per Minsko regioną eina pagrindiniai transporto keliai,
jungiantys Vakarų ir Rytų Europos valstybes bei Juodosios jūros regiono šalis su Baltijos regiono valstybėmis.
Kelių tinklas gerai išvystytas tiek vietiniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. Per regioną eina geležinkelis, kuris sujungia Rusiją su Europa ir Baltijos valstybes su piečiau
esančiomis Rytų Europos valstybėmis.

Verslo sąnaudos
patalpų nuomai ir
darbuotojų darbo
užmokesčiui

Minsko regione verslo išlaidos darbuotojų darbo
užmokesčiui yra šiek tiek žemesnės nei šalies sostinės
– Minsko miesto regione. Palyginti su Minsko miesto
regionu, darbuotojų darbo užmokestis priklausomai
nuo sektoriaus gali būti mažesnis iki 2 kartų, tuo tarpu,
palyginti su kitais analizuojamais Baltarusijos regionais,
skirtumas yra nedidelis.

Minsko miestas ir Svisločiaus upė

Vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
Minsko regione, EUR per mėn.

Šaltinis: Baltarusijos statistikos departamentas

www.franchisehub.eu
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2.10 GARDINO REGIONAS
Trumpas regiono pristatymas
Esminis regiono
išskirtinumas

Regiono centras – Gardinas
(gyventojų skaičius – 1,05 mln.)

GARDINO

Regionas yra Baltarusijos vakarų pusėje ir ribojasi su Lenkijos valstybine siena vakaruose ir Lietuvos – šiaurėje.
Šio regiono prekybiniais partneriais yra tiek Europos
valstybės, tiek Rusija. Regione daug kultūrinių ir istorinių
paminklų, ypač įvairių religijų maldos namų. Gardino miestas vadinamas vienu gražiausiu visoje Baltarusijoje.
Regione išvystyti
sektoriai ir verslo
aplinka

Regione dominuoja chemijos pramonė, daugiausia
produkcijos pagaminama Gardino ir Lydos miestuose.
Kiti svarbūs sektoriai: maisto, mašinų gamybos, metalo apdirbimo pramonė ir statybų. Regione auginamos
grūdinės kultūros, veisiami galvijai.
Gardino mieste veikia laisvoji ekonominė zona (LEZ).

Mokslo įstaigos

Gardino mieste veikia valstybinis Gardino Janko Kupalos
universitetas, kuris, pagal studijų kokybės vertinimą, yra
antrasis šalyje. Universiteto programos yra pripažintos
šalies ir tarptautiniu lygmeniu. Šiuo metu universitete
mokosi daugiau nei 17000 studentų.

Transporto
infrastruktūra

Regione puikiai išvystyta transporto infrastruktūra. Per
regioną eina pagrindinės šalies automagistralės, jungiančios
regioną su Vakarų ir Rytų Europos valstybėmis. Pagrindiniai keliai veda į Minską, Vilnių, Brestą ir Baranovičius.
Taip pat regione išvystytas vandens transportas upėmis,
geležinkelio linijomis galimas susisiekimas su Lenkija ir
Lietuva.

Verslo sąnaudos
patalpų nuomai ir
darbuotojų darbo
užmokesčiui

Gardino mieste, palyginti su nagrinėjamais Baltarusijos regionais, yra mažiausia prekybos ir maitinimo
paskirties ploto pasiūla. A ir B klasės biurų pasiūlos nėra.
C klasės biuro paskirties patalpų pasiūla yra 4,5 karto
mažesnė nei Baltarusijos sostinėje, tačiau panaši kaip ir
kituose mažesniuose šalies regionuose. Čia didžiausias
neišnuomotų plotų skaičius. Išlaidos darbuotojų darbo
užmokesčiui yra mažesnės nei šalies sostinėje, tačiau nedaug skiriasi nuo panašaus dydžio Mogiliavo, Vitebsko
regionų.

Gardino miestas

Vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
Gardino regione, EUR per mėn.

Šaltinis: Baltarusijos statistikos departamentas

Patalpų pasiūla ir vidutinės nuomos kainos
Gardino mieste
Prekybinės ir maitinimo
paskirties patalpos

Prekybos Prekybinėse
centruose
gatvėse
Patalpų pasiūla, kv. m. 192 000
Laisvi plotai, proc.
< 10 proc.

Vidutinė nuomos
kaina, Eur už
kv. m.per mėn.

7 700
< 10 proc.

7-25

5-20

Biuro paskirties patalpos
Patalpų pasiūla, kv. m.
Laisvi plotai, proc.
Vidutinė nuomos
kaina, Eur už kv. m.
per mėn.

C klasės
125 000
~25 proc.
5-17

Šaltinis: NEW&SEC nekilnojamojo turto rinkos tyrimas, 2014
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2.11 MOGILIAVO REGIONAS
Trumpas regiono pristatymas
Esminis regiono
išskirtinumas

MOGILIAVO

Regiono centras – Mogiliavas
(gyventojų skaičius – 1,07 mln.)
Mogiliavo regionas yra Baltarusijos rytinėje dalyje ir ribojasi su Rusija. Regionas įsikūręs lygumose. Maždaug
pusę regiono teritorijos užima žemės ūkio paskirties
plotai, o daugiau nei trečdalį – miškai. Didelė šio regiono dalis nukentėjo nuo Černobylio branduolinės
katastrofos.

Regione išvystyti
sektoriai ir verslo
aplinka

Regiono ekonomikai labai svarbi yra žemės ūkio
šaka: augalininkystė ir gyvulininkystė. Didžioji dalis
žemės ūkio paskirties ploto naudojama auginti javams,
bulvėms, pašariniams augalams. Pramonėje vyrauja
gamyba: padangų, liftų, elektroninių prietaisų ir mašinų,
nėrinių ir guminės avalynės. Didžiausi pramonės centrai
regione – Mogiliavas ir Bobruiskas.

Babruisko miesto Šv. Mykolo cerkvė

Vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
Mogiliavo regione, EUR per mėn.

Mogiliave veikia laisvoji ekonominė zona (LEZ) ir Mogiliavo technologinis parkas.
Mokslo įstaigos

Mogiliavo mieste veikia A. Kulešovo valstybinis universitetas. Universitete yra 9 fakultetai: užsienio
kalbų, tiksliųjų mokslų, istorijos, pedagogikos ir vaikų
psichologijos, pradinio mokymo, slavų filologijos,
fizikos ir matematikos, fizinio lavinimo, ekonomikos ir
teisės.

Transporto
infrastruktūra

Mogiliavo regionas yra svarbi tranzitinė teritorija
tarp Rusijos ir Europos. Regione gerai išvystyta kelių
infrastruktūra. Pagrindinės geležinkelio linijos jungia
regioną su Rusija, Ukraina ir Lenkija. Laivybai naudojama Dniepro upė.

Verslo sąnaudos
patalpų nuomai ir
darbuotojų darbo
užmokesčiui

Mogiliavo mieste prekybos ir maitinimo paskirties plotų
pasiūla yra 3,5 karto mažesnė nei šalies sostinėje, o kaina mažesnė apie 2 kartus. Palyginti su kitais panašaus
dydžio Baltarusijos miestais, šios kategorijos plotų
pasiūla ir kainos skiriasi nežymiai. A ir B klasės biuro
paskirties patalpų beveik nėra, o C klasės biurų pasiūla
yra didesnė nei paklausa. Prekybos, maitinimo ir biuro
paskirties patalpų nuomos kainos šiame regione yra
aukštesnės nei panašaus dydžio miestuose Latvijoje ir
Lietuvoje. Darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos skiriasi nežymiai, palyginti su kitais panašaus dydžio regionais
Baltarusijoje, tačiau yra daugiau nei 2 kartus mažesnės
nei analizuojamuose Latvijos ar Lietuvos regionuose.

Šaltinis: Baltarusijos statistikos departamentas

Patalpų pasiūla ir vidutinės nuomos kainos
Mogiliavo mieste
Prekybinės ir maitinimo
paskirties patalpos
Prekybos Prekybinėse
centruose
gatvėse
Patalpų pasiūla, kv. m. 270 000
Laisvi plotai, proc.
< 15 proc.

Vidutinė nuomos
kaina, Eur už
kv. m.per mėn.

8-27

8 000
< 10 proc.
5-20

Biuro paskirties patalpos
Patalpų pasiūla, kv. m.
Laisvi plotai, proc.
Vidutinė nuomos
kaina, Eur už kv. m.
per mėn.

C klasės
95 000
~20 proc.
4-20

Šaltinis: NEW&SEC nekilnojamojo turto rinkos tyrimas, 2014
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2.12 VITEBSKO REGIONAS
Trumpas regiono pristatymas
Esminis regiono
išskirtinumas

Regiono centras – Vitebskas
(gyventojų skaičius – 1,2 mln.)

VITEBSKO

Vitebsko regionas yra Baltarusijos šiaurės rytuose ir ribojasi su trimis valstybėmis: Rusija, Latvija ir Lietuva.
Regionas - pats ežeringiausias Baltarusijoje, turi daugiau nei 2800 ežerų ir 500 upių. Daugiau nei trečdalį
regiono teritorijos užima miškai. Taip pat regionas turi
turtingą kultūrinį palikimą su daugiau nei 3000 kultūrinių
paminklų, iš čia kilę nemažai tarptautiniu mastu žinomų
dailininkų ir rašytojų.
Regione išvystyti
sektoriai ir verslo
aplinka

Mokslo įstaigos

Transporto
infrastruktūra

Verslo sąnaudos
patalpų nuomai ir
darbuotojų darbo
užmokesčiui

Regionas yra vienas iš Baltarusijos pramonės centrų, apie
30 proc. darbuotojų dirba šioje ūkio šakoje. Svarbiausi
pramonės sektoriai – maisto gamybos, apšvietimo, elektros energijos gamybos, chemikalų gamybos ir mechaninės
inžinerijos. Regione gausu naudingųjų iškasenų: dolomito,
molio, smėlio, mineralinių vandenų, durpių). Žemės ūkio
šakoje vyrauja gyvulininkystė ir žuvininkystė.

Pastovys miesto Šv. Antano Paduviečio bažnyčią

Vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
Vitebsko regione, EUR per mėn.

Vitebsko regione veikia trys svarbūs valstybiniai universitetai – Valstybinis Vitebsko technologijos
universitetas,Valstybinis Vitebsko medicinos universitetas
ir Vitebsko valstybinis Piotro Mašerovo vardo universitetas.
Regione gerai išplėtota susisiekimo keliais infrastruktūra,
jungianti Baltarusiją su kaimyninėmis valstybėmis. Taip
pat gerai išvystytas geležinkelių tinklas. Tarptautinės
geležinkelio linijos jungia Rusiją ir Ukrainą, Lietuvą,
Lenkiją. Laivybai naudojamos dvi upės - Dvina ir Dniepras. Vitebske veikia oro uostas.
Vitebsko mieste prekybos, maitinimo ir biuro paskirties
patalpų pasiūla yra labai panaši kaip Mogiliavo mieste,
nors čia didesnis prekybos ir maitinimo paskirties plotų
užimtumas bei nuomos kainos. Vitebske prekybos ir maitinimo paskirties ploto yra apie 3,5 karto mažiau nei šalies
sostinėje, biuro paskirties patalpų pasiūla yra mažesnė
daugiau nei 6 kartus, o išlaidos patalpų nuomai yra 2 kartus mažesnės. Išlaidos darbuotojų darbo užmokesčiui yra
panašios kaip Gardino ir Mogiliavo regionuose, tačiau
mažesnės nei Minsko miesto bei Lietuvos, Latvijos regionuose.

Šaltinis: Baltarusijos statistikos departamentas

Patalpų pasiūla ir vidutinės nuomos kainos
Vitebsko mieste
Prekybinės ir maitinimo
paskirties patalpos
Prekybos Prekybinėse
centruose
gatvėse
Patalpų pasiūla, kv. m. 267 000
Laisvi plotai, proc.
< 15 proc.

Vidutinė nuomos
kaina, Eur už
kv. m.per mėn.

7 500
< 8 proc.

5-23

5-20

Biuro paskirties patalpos
Patalpų pasiūla, kv. m.
Laisvi plotai, proc.
Vidutinė nuomos
kaina, Eur už kv. m.
per mėn.

C klasės
90 000
~20 proc.
5-19

Šaltinis: NEW&SEC nekilnojamojo turto rinkos tyrimas, 2014
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SEKTORIŲ PRISTATYMAS

3.1 VIEŠASIS MAITINIMAS
Trumpa sektoriaus apžvalga Lietuvoje, Latvijoje ir Baltarusijoje
Pastaraisiais metais Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos viešojo maitinimo sektoriuje sparčiai vystosi kavos išsinešti, greito
maisto tinklai, kepyklėlės bei nedideli restoranai, kurie klientus siekia sudominti kitokia maisto vartojimo kultūra, derinant
bendravimą ir laisvalaikio leidimo būdus. Analizuojamose valstybėse dauguma viešojo maitinimo įstaigų yra įsikūrusios
centrinėse miestų dalyse ir prekybos centruose. Mažiau maitinimo įstaigų atidaroma miegamuosiuose rajonuose, tačiau
pastaraisiais metais verslas aktyviau investuoja ir šiose miestų dalyse.
Populiarūs išlieka tarptautiniai greito maisto prekiniai ženklai. Rinkose pozicijas išlaiko seniau veikiantys bei savo padalinius atidaro nauji tarptautiniai greitojo maisto restoranų tinklai. Taip pat šiame segmente pastaraisiais metais išpopuliarėjo
picos ir japoniškas maistas, kuriuo prekiaujama išsinešti pritaikytose kavinėse.
Kavinių ir restoranų segmente analizuojamose šalyse dominuoja vietinės arba tradicinės pasaulio virtuvės patiekalus
siūlančios maitinimo įstaigos Nors pastebimas ir augantis egzotiškų pasaulio virtuvių populiarumas bei paklausa –
didžiuosiuose miestuose galima rasti restoranų, kurie siūlo patiekalus, pagamintus pagal Tolimųjų Rytų, meksikiečių, indų
ir kt. maisto tradicijas. Taip pat auga pavienių kepyklėlių skaičius. Jose siūloma įsigyti šviežiai keptų gaminių bei atsikvėpti,
pabendrauti prisėdus jaukioje aplinkoje.
Analizuojamuose regionuose viešojo maitinimo sektoriaus apyvarta 2011 m., palyginti su 2010 m., Lietuvoje augo
vidutiniškai apie 15 proc., Latvijoje - 3 - 5 proc. Baltarusijos Minsko ir Vitebsko regionuose sektoriaus apyvarta mažėjo
13 proc., Mogiliavo regione išliko stabili, o Minsko miesto ir Gardino regionuose vidutiniškai augo 17 proc. Viešojo maitinimo sektorius tiek apyvartos verte, tiek įmonių skaičiumi iš tyrime nagrinėjamų 12 regionų sparčiausiai vystėsi Kauno
ir Gardino regionuose.
Viešojo maitinimo sektoriaus apyvarta 2011 m., mln. EUR

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, Latvijos statistikos departamentas, Baltarusijos statistikos departamentas
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Regionų reitingų sudarymo rezultatai
Trys patraukliausi regionai viešojo maitinimo verslo plėtrai yra Vilniaus, Kauno, Rygos ir Minsko regionai. Tai didžiausius
Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos miestus turintys regionai, juose gyvena didžiausias pajamas gaunantys vartotojai, žmonės
šiuose miestuose viešojo maitinimo paslaugoms skiria didžiausią bendrų vartojimo išlaidų krepšelio procentą.
Kiti analizuojami Lietuvos regionai (Panevėžio, Alytaus ir Utenos) yra labai panašaus išsivystymo. Panevėžio regiono
gyventojai 2012 m. išleido 1,4 karto daugiau viešojo maitinimo paslaugoms nei Alytaus ir Utenos regionų gyventojai,
tačiau Panevėžio regione taip pat didesnis ir bendras gyventojų skaičius. Latvijos Latgalos regiono gyventojai kavinėms ir
restoranams išleidžia apytiksliai 3,8 karto mažiau nei šalies sostinėje, taip pat čia įsikūrę kelis kartus mažiau įmonių.
Kiti analizuojami Baltarusijos regionai (Minsko, Gardino, Mogiliavo ir Vitebsko) yra panašaus išsivystymo kaip ir Latgalos
regionas Latvijoje. Šiuose regionuose gyventojai viešojo maitinimo paslaugoms išleidžia daugiau nei 3 kartus mažesnę
pinigų sumą nei šalies sostinėje, taip pat čia gerokai mažesnis gyventojų tankumas. Baltarusijos regionai yra konkurencingi
dėl nedidelio sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio.

Regionų reitingai viešojo maitinimo sektoriui

Prekių ženklų tyrimo rezultatai
Lietuva
Pavadinimas

Čili pica

Charlie pizza

McDonald‘s

kavinė-picerija

kavinė-picerija

greitojo maisto restoranas

Lietuva

Lietuva

Padalinių skaičius Lietuvoje

42

14

9

Franšizė

taip

taip

taip

Latvija

nėra

Latvija, Baltarusija

Kategorija
Prekės ženklo kilmė

Buvimas kitose tikslinėse rinkose
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Latvija
Pavadinimas

Čili pica

McDonald‘s

LIDO

kavinė-picerija

greitojo maisto restoranas

restoranas

Lietuva

JAV

Latvija

Padalinių skaičius Latvijoje

24

11

9

Franšizė

taip

taip

ne

Lietuva

Lietuva, Baltarusija

nėra

McDonald‘s

Пицца Темпо

Pizza Smile

greitojo maisto restoranas

picerija

picerija

JAV

Baltarusija

Baltarusija

Padalinių skaičius Baltarusijoje

7

14

10

Franšizė

taip

ne

taip

nėra

nėra

Kategorija
Prekės ženklo kilmė

Buvimas kitose tikslinėse rinkose

Baltarusija
Pavadinimas
Kategorija
Prekės ženklo kilmė

Buvimas kitose tikslinėse rinkose

Lietuva, Latvija

3.2 SVEIKATINGUMO IR GROŽIO PASLAUGOS
Trumpa sektoriaus apžvalga Lietuvoje, Latvijoje ir Baltarusijoje
Paskutiniais metais Lietuvoje, Latvijoje ir Baltarusijoje sparčiai didėjo SPA paslaugų vartojimas, augo sanatorinių gydyklų
populiarumas. Pagrindiniai ir didžiausi sanatorijų ir SPA centrų miestai Lietuvoje ir Latvijoje yra Druskininkai (Alytaus
regionas) ir Jūrmala (Rygos regionas) – šie du miestai yra aktyviai lankomi tiek vietinių gyventojų, tiek turistų iš užsienio.
Lietuvoje sveikatingumo procedūrų atlikti taip pat vykstama į Palangą (Klaipėdos regionas) ir Birštoną (Kauno regionas).
Baltarusijoje veikia net 72 sanatorinės gydyklos suaugusiems ir 10 vaikams. Pagrindinis Baltarusijos sveikatingumo turizmo
centras įsikūręs šalia didžiausio šalies ežero Naručio (Minsko regionas).
Analizuojamose valstybėse tradicija laikomi nedideli grožio salonai, teikiantys kompleksines paslaugas. Latvijos ir Baltarusijos kirpyklų ir grožio salonų segmentas skiriasi nuo Lietuvos tuo, kad jame veikia labai daug smulkių ūkio subjektų.
Lietuvoje yra daugiau grožio paslaugas teikiančių prekinių ženklų, kurie plečia savo tinklus šalies viduje.
Lietuvoje sveikatingumo ir grožio paslaugų sektorius 2011 m. duomenimis gana sparčiai augo - Panevėžio ir Utenos
regionuose daugiau nei 40 proc. per metus, Kauno ir Utenos regionuose daugiau nei 20 proc. per metus, Vilniaus regione
išliko stabilus. Latvijos regionuose sektoriaus apyvarta mažėjo – Rygos regione 11 proc., Latgalos regione apie 1 proc. Latvijos sostinės regiono apyvarta buvo keliais milijonais didesnė nei Vilniaus regione ir siekė 24 mln. Eur. Baltarusijoje sektoriaus apyvarta mažėjo Minsko miesto ir Mogiliavo regionuose – atitinkamai 11 proc. ir 15 proc. Sparčiausiai iš analizuojamų
12 regionų sektoriaus apyvarta augo Minsko regione – 75 proc. ir siekė 18 mln. Eur, 1,5 karto mažiau nei šalies sostinėje.
Gardino ir Vitebsko regionuose sektoriaus apyvarta augo atitinkamai 30 proc. ir 5 proc.
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Sveikatingumo ir grožio paslaugų sektoriaus apyvarta 2011 m., mln. EUR

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, Latvijos statistikos departamentas, Baltarusijos statistikos departamentas

Regionų reitingų sudarymo rezultatai
Patraukliausi sveikatingumo ir grožio paslaugų plėtrai iš 12 tiriamų regionų yra Rygos, Vilniaus ir Kauno regionai. Šie
regionai yra labiausiai išsivystę, gyventojai juose gauna didžiausias pajamas, todėl ne pirmos būtinybės prekių ir paslaugų
vartojimas yra žymiai didesnis nei kituose regionuose. Taip pat šie regionai išsiskiria rinkos dydžiu (gyventojų skaičiumi
bei bendromis vietinių gyventojų vartojimo išlaidomis grožio ir sveikatingumo paslaugoms įsigyti).
Panevėžio, Alytaus ir Latgalos regionai atsiduria žemesnėse pozicijose dėl mažesnio sukuriamo BVP ir gyventojų skaičiaus.
Nepaisant to, vidutinis šių regionų gyventojas sveikatingumo ir grožio paslaugoms įsigyti per metus skiria labai panašią
sumą kaip ir pirmaujančiuose regionuose. Kiek mažiau patrauklūs sveikatingumo ir grožio paslaugų plėtrai yra Utenos ir
Minsko miesto regionai.
Likusieji Baltarusijos regionai (Minsko, Gardino, Mogiliavo ir Vitebsko) turi sąlyginai mažas sveikatingumo ir grožio
paslaugų rinkas dėl mažo gyventojų skaičiaus ir žemesnio vietinių gyventojų pajamų lygio, todėl siekiant šiuose regionuose
plėtoti sveikatingumo ir grožio paslaugų verslą nereikėtų pasikliauti vien tik vietine rinka – būtina įvertinti ir atvykstamojo
turizmo srautų dydį, pastovumą, turistų galimybes įsigyti paslaugas.
Regionų reitingai sveikatingumo ir grožio paslaugų sektoriui

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, Latvijos statistikos departamentas, Baltarusijos statistikos departamentas
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Prekių ženklų tyrimo rezultatai
Lietuva
Pavadinimas

Figaro

SPA Vilnius

soliariumų centras

grožio salonas

grožio ir sveikatingumo centras

Lietuva

Lietuva

Lietuva

Padalinių skaičius Lietuvoje

19

7

3

Franšizė

ne

ne

ne

nėra

nėra

nėra

Blue Box

KOLLONA

Taka Spa

soliariumų centras

grožio salonas

grožio ir sveikatingumo centras

Latvija

Latvija

Latvija

Padalinių skaičius Latvijoje

22

16

1

Franšizė

ne

ne

ne

nėra

nėra

nėra

Подсолнухи

Iteira

Фирменные cалоны
красоты
„Белита-Витэкс“

soliariumų centras

grožio salonas

grožio salonas

Baltarusija

Baltarusija

Baltarusija

Padalinių skaičius Baltarusijoje

4

3

3

Franšizė

ne

ne

ne

nėra

nėra

nėra

Kategorija
Prekės ženklo kilmė

Buvimas kitose tikslinėse rinkose

Solisun

Latvija
Pavadinimas
Kategorija
Prekės ženklo kilmė

Buvimas kitose tikslinėse rinkose

Baltarusija
Pavadinimas
Kategorija
Prekės ženklo kilmė

Buvimas kitose tikslinėse rinkose

3.3 PRAMOGOS
Trumpa sektoriaus apžvalga Lietuvoje, Latvijoje ir Baltarusijoje
Mėgstamiausios Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos gyventojų pramogos yra kino teatrų, teatrų, koncertų ir kitų renginių
lankymas. Populiariausios aktyvios pramogos – vandens pramogų parkai, boulingas, čiuožinėjimas, vandens turizmas, važinėjimasis dviračiais. Didžiausi vandens atrakcionų parkai tai Līvu vandens parkas (Jūrmala, Rygos regionas),
Druskininkų vandens pramogų parkas (Druskininkai, Alytaus regionas), Vichy vandens parkas (Vilnius, Vilniaus regionas),
Minske statomas penktas pagal dydį Europoje vandens pramogų parkas (planuojama atidarymo data 2014 m.) Analizuojamose šalyse taip pat mėgiamos aktyvios žiemos pramogos/sportas: slidinėjimas, ledo ritulys, bobslėjus, akmenslydis.
Alytaus regione (Druskininkuose) veikia uždara slidinėjimo arena, kuri lankytojus gali priimti visus metus.
www.franchisehub.eu
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Nemažai siūloma ir kitokių pramogų. Tarp neseniai atsiradusių ir greitai išpopuliarėjusių pramogų Lietuvoje, Latvijoje ir
Baltarusijoje yra nuotykių parkai (karstynės medžiuose), vandens burbulai, važinėjimasis kartingais, keturračiais, tankais,
arbatos gėrimo pamokos, šokolado, vyno degustacijos ir kt.
Analizuojamose šalyse pramogų sektoriui būdingas didelis sezoniškumas: žiemą dominuoja veikla uždarose patalpose,
pasyvios pramogos, vasarą – aktyvus poilsis, pramogos gamtoje.
Pramogų sektoriaus apyvarta 2011 m., palyginti su 2010 m., Lietuvoje augo gana sparčiai – vidutiniškai apie 23 proc.
Vilniaus regione sektoriaus apyvarta siekė 25 mln. Eur. Rygos regione sektoriaus apyvarta buvo panaši, tačiau, palyginti su
2010 m., sumažėjo 11 proc., Latgalos regione išliko stabili. Dviejuose Baltarusijos regionuose (Gardino ir Vitebsko) sektoriaus apyvarta sumažėjo atitinkamai 30 proc. ir 38 proc., o likusiuose augo vidutiniškai apie 7 proc. Minsko miesto regione
2011 m. sektoriaus apyvarta siekė 30 mln. Eur.
Pramogų sektoriaus apyvarta 2011 m., mln. EUR

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, Latvijos statistikos departamentas, Baltarusijos statistikos departamentas

Regionų reitingų sudarymo rezultatai
Rygos regionas yra ideali vieta pramogų verslo plėtrai. Šio regiono gyventojai skiria daugiausiai lėšų pramogoms (2 karto daugiau nei Vilniaus gyventojai ir keliasdešimt kartų daugiau nei Minsko gyventojai) vidutiniškai per metus. Reiktų
pastebėti, kad Rygoje dėl gerai išvystytos infrastruktūros (jūrų uosto ir didelį skaičių maršrutų aptarnaujančio tarptautinio
oro uosto) gausu pramogauti atvykstančių turistų iš užsienio šalių, daugiausia iš Skandinavijos, Vokietijos, Rusijos, Estijos,
Lietuvos.
Kauno, Panevėžio, Alytaus, Utenos ir Minsko miesto regionai pagal patrauklumo pramogų verslo plėtrai lygį yra panašūs.
Minsko miesto regionas yra didžiausias gyventojų skaičiumi, tačiau vidutinės gyventojų išlaidos pramogoms yra ženkliai
mažesnės nei Lietuvos ir Latvijos regionų gyventojų. Alytaus ir Utenos regionai yra mažesni pagal plotą ir gyventojų
skaičių, tačiau išlaidos pramogoms šiuose regionuose yra santykinai didelės. Taip pat šiuose regionuose mažos darbuotojų
ir nuomojamų patalpų išlaidos, kas suteikia jiems pranašumą prieš didžiuosius regionus. Utenos regione yra tinkama
natūrali aplinka aktyvioms pramogoms – gausu ežerų, upių, girių, kalvų (žiemos sportui) ir pan., į regioną poilsiauti atvyksta Lietuvos ir užsienio gyventojai. Tai tinkamas regionas vystyti sezoninių pramogų verslą.
Likusieji Latgalos, Minsko, Gardino, Mogiliavo, Vitebsko regionai pagal gyventojų skaičių, gyventojų perkamąją galią,
sektoriaus rinkos dydį užima žemiausias vietas reitinge.
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Regionų reitingai pramogų sektoriui

Prekių ženklų tyrimo rezultatai
Lietuva
Pavadinimas

Forum Cinemas

Apollo boulingas

„Vichy“ vandens parkas

kino teatras

boulingas

vandens pramogų parkas

Švedija

Lietuva

Lietuva

Padalinių skaičius Lietuvoje

6

3

1

Franšizė

ne

ne

ne

Latvija

nėra

nėra

Forum Cinemas

Go Planet

Līvu Akvaparks

kino teatras

pramogų centras

vandens pramogų parkas

Švedija

Latvija

Latvija

Padalinių skaičius Latvijoje

1

1

1

Franšizė

ne

ne

ne

Lietuva

nėra

nėra

Kategorija
Prekės ženklo kilmė

Buvimas kitose tikslinėse rinkose

Latvija
Pavadinimas
Kategorija
Prekės ženklo kilmė

Buvimas kitose tikslinėse rinkose

Baltarusija
Pavadinimas

Атом Интертеймент

Аквапарк „Лебяжий“

Алиса Стар

Kategorija

renginių organizavimas

vandens pramogų parkas

fitneso klubas

Baltarusija

Baltarusija

Baltarusija

Padalinių skaičius Baltarusijoje

1

1

8

Franšizė

ne

ne

ne

nėra

nėra

nėra

Prekės ženklo kilmė

Buvimas kitose tikslinėse rinkose
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3.4 DRABUŽIAI IR AVALYNĖ
Trumpa sektoriaus apžvalga Lietuvoje, Latvijoje ir Baltarusijoje
Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos gyventojai drabužius ir avalynę perka parduotuvėse ir turguose bei turgaus tipo prekyvietėse.
Didesniuose miestuose bei aukštesnių pajamų grupėje pagrindinis prekių platinimo kanalas yra didžiuosiuose prekybos
centruose įsikūrusios parduotuvės, mažesniuose miesteliuose ir žemų pajamų grupėje dominuoja turgūs ir mugės kaip
dažniausiai lankomos drabužių ir avalynės pirkimo vietos. Vis dar vangiai vystosi drabužių pardavimo internetu kanalas.
Pastaruoju 3 - 5 metų laikotarpiu, drabužių ir avalynės sektoriuje reikšmingai padaugėjo mažos kainos, žemos kokybės, į
jaunimo segmentą orientuotų prekių ženklų iš užsienio. 2012 m. rugsėjo mėnesį savo pirmąją parduotuvę atidarė Švedijos
drabužių mažmeninės prekybos tinklas Hennes & Mauritz (H&M).
H&M laikomas vienu didžiausių drabužių mažmeninės prekybos rinkos lyderių pasaulyje. Dabar trijose Baltijos šalyse
jau yra atidarytos 12 H&M parduotuvių, jų Baltijos šalyse užimamas prekybinis plotas sudaro 41 proc. rinkos lyderių
prekybinio ploto. Dėl stiprios konkurencijos drabužių jaunimui segmente rinkos lyderiai daugiau dėmesio pradeda skirti
prabangos ir verslo aprangos drabužių segmentams, nes čia potencialiai mažiau konkurentų ir didesnės prekių maržos.
Lietuvoje drabužių ir avalynės mažmeninės prekybos sektorius 2011 m., palyginti su 2010 m., augo Vilniaus ir Kauno
regionuose apie 10 - 13 proc., o Utenos regione net 33 proc. Tuo tarpu Panevėžio ir Alytaus regionuose šiuo laikotarpiu
sektoriaus apyvarta susitraukė atitinkamai 16 ir 9 proc. Latvijos regionuose sektoriaus apyvarta augo nežymiai, Rygoje ji
siekė 222 mln. Eur (0,5 karto mažiau nei Vilniaus regione ir beveik 2 kartus daugiau nei Minsko miesto regione). Baltarusijos regionuose sektoriaus apyvarta nurodytu laikotarpiu vidutiniškai augo apie 25 proc. Minsko miesto regione sektoriaus
apyvarta buvo nuo 4 iki 12 kartų didesnė nei mažesniuose šalies regionuose.
Drabužių ir avalynės prekybos sektoriaus apyvarta 2011 m., mln. EUR

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, Latvijos statistikos departamentas, Baltarusijos statistikos departamentas

Regionų reitingų sudarymo rezultatai
Rygos, Vilniaus ir Kauno, Minsko miesto regionai, turėdami didžiausią gyventojų skaičių ir sukuriamą BVP, pagal
patrauklumą verslo plėtrai drabužių bei avalynės prekybos sektoriuje užima aukščiausias pozicijas. Tai regionai, kurių
centruose vyksta aktyviausias gyvenimas – į šalių sostines apsipirkti atvyksta mažesnių miestų ir miestelių gyventojai bei
turistai iš užsienio šalių. Šiuose miestuose veikia daugiausiai didžiausių prekybos centrų, kuriuose gausu įvairių stilių ir
prekių ženklų drabužių bei avalynės - jie savaitgaliais pritraukia gyventojus apsipirkti ir pramogauti 50 - 100 km spinduliu.
Panašaus patrauklumo lygio drabužių bei avalynės prekybos verslo plėtrai yra Panevėžio ir Alytaus regionai Lietuvoje,
Latgalos regionas Latvijoje, Minsko, Gardino, Mogiliavo ir Vitebsko regionai Baltarusijoje. Šiuose regionuose namų ūkių
išlaidos sektoriaus prekėms yra panašios, verslo administravimo išlaidos skiriasi labai nežymiai. Mažiausiai patrauklus verslo vystymui drabužių bei avalynės prekybos sektoriuje yra Utenos regionas.
www.franchisehub.eu
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Regionų reitingai drabužių ir avalynės prekybos sektoriui

Prekių ženklų tyrimo rezultatai
Lietuva
Pavadinimas

Audimas

Deichmann

Apranga

sportinė apranga

avalynė

drabužiai

Lietuva

Vokietija

Lietuva

Padalinių skaičius Lietuvoje

21

15

9

Franšizė

taip

ne

ne

Latvija

nėra

Latvija

Kategorija
Prekės ženklo kilmė

Buvimas kitose tikslinėse rinkose

Latvija
Pavadinimas

LAUMA lingerie

Euroskor

Sportland

Kategorija

apatinis trikotažas

avalynė ir sporto prekės

sportinė apranga

Latvija

Latvija

Lietuva

Padalinių skaičius Latvijoje

17

17

15

Franšizė

ne

ne

ne

Lietuva

nėra

Lietuva

Мегатоп

BELWEST

Milavitsa

avalynė

avalynė

apatinis trikotažas

Baltarusija

Baltarusija

Baltarusija

Padalinių skaičius Baltarusijoje

38

45

50

Franšizė

ne

taip

taip

nėra

nėra

Lietuva, Latvija

Prekės ženklo kilmė

Buvimas kitose tikslinėse rinkose

Baltarusija
Pavadinimas
Kategorija
Prekės ženklo kilmė

Buvimas kitose tikslinėse rinkose
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3.5 KOSMETIKA
Trumpa sektoriaus apžvalga Lietuvoje, Latvijoje ir Baltarusijoje
Kosmetikos platinimo sektoriuje, kaip ir daugelyje vartojimo prekių pardavimo sričių, pastaruoju metu ryškiausios yra
dvi tendencijos: vis labiau įsitvirtina elektroninių parduotuvių skaičius bei auga natūralių, ekologiškų produktų paklausa ir
vartojimas. Dažniausiai interneto parduotuvėse vartotojai perka ne vieną atskirą, o visą liniją produktų, kuriuos jau būna
išbandę parduotuvėse. Elektronines parduotuves, kaip vieną iš alternatyvių platinimo kanalų, kuris leidžia pasiekti daugiau
pirkėjų, kuria ne tik įvairių prekės ženklų produkciją platinančios įmonės, tačiau ir vietiniai kosmetikos gamintojai.
Su įsigalinčia ekologiškų produktų vartojimo mada, atsiranda vis daugiau natūralios kosmetikos gamintojų – vieni iš jų
apsiriboja vos keliomis kosmetikos priemonių linijomis, kiti nuolat plečia asortimentą bei siūlo savo produkciją tarptautiniu
mastu. Prieš keletą metų gana populiari buvo pramoginė paslauga – pamokos, kaip pasidaryti natūralią kosmetiką pačiam
namų sąlygomis. Dėl šios priežasties atsirado ir parduotuvių, kurios siūlo įsigyti žaliavų natūralios kosmetikos gaminimui
namuose.
Pastebima, kad kosmetikos pirkėjai daugiau dėmesio skiria produkcijos kokybei, todėl vis dažniau perka kosmetikos ir parfumerijos priemones iš oficialių tiekėjų. Tokios preferencijos pastebimos ir mažesniuose šalių miestuose. Latvijos kosmetikos rinka yra unikali tuo, kad joje dominuoja Latvijoje pagaminta produkcija ir Latvijoje sukurti prekės ženklai. Lietuvoje
gausu užsienietiškų prekės ženklų, platinamų per prekių platinimo kanalus.
Lietuvos ir Latvijos regionuose kosmetikos prekybos sektoriaus apyvarta 2011 m. vidutiniškai augo 7 proc. Baltarusijoje
sektoriaus apyvarta sparčiausiai augo Minsko miesto regione – 21 proc., Gardino regione – 11 proc. Tuo tarpu Minsko
regione sektoriaus apyvarta sumažėjo 12 proc., Mogiliavo - 5 proc. Vitebsko regione sektoriaus apyvarta išliko stabili.
Kosmetikos sektoriaus apyvarta 2011 m., mln. EUR

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, Latvijos statistikos departamentas, Baltarusijos statistikos departamentas

Regionų reitingų sudarymo rezultatai
Rygos, Vilniaus ir Kauno, Minsko miesto regionai dėl didžiausio gyventojų skaičiaus ir atitinkamai didžiausios rinkos yra
patraukliausi prekybos kosmetika verslo vystymui. Kaip ir drabužių bei avalynės prekybos sektoriuje, tai yra pagrindiniai
madą diktuojantys miestai bei gyventojų apsipirkimo centrai.
Mažiausiai patrauklus analizuojamo sektoriaus verslo plėtrai yra Utenos regionas dėl menkos gyventojų perkamosios galios
ir mažos rinkos. Utenos regiono gyventojai tarp analizuojamų regionų Lietuvoje skiria mažiausiai pajamų kosmetikai
įsigyti (apytiksliai 2 kartus mažiau nei Lietuvos sostinės gyventojai ir 3 kartus mažiau nei Latvijos sostinės gyventojai). Dar
mažesnę savo pajamų dalį kosmetikos prekėms skiria Baltarusijos regionų gyventojai, nors čia šiek tiek patrauklesnės verslo
sąlygos dėl mažesnės patalpų nuomos kainos bei darbuotojų darbo užmokesčio.
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Regionų reitingai kosmetikos sektoriui

Prekių ženklų tyrimo rezultatai
Lietuva
Pavadinimas

Drogas

Sarma by Douglas

KosMada

Kategorija

kosmetika

kosmetika

kosmetika

Prekės ženklo kilmė

Honkongas

Lietuva

Lietuva

Padalinių skaičius Lietuvoje

50

29

16

Franšizė

ne

ne

ne

Latvija

nėra

nėra

Drogas

Douglas

Dzintars

Kategorija

kosmetika

kosmetika

kosmetika

Prekės ženklo kilmė

Honkongas

Nyderlandai

Latvija

Padalinių skaičius Latvijoje

81

24

19

Franšizė

ne

taip

ne

Lietuva

Lietuva

nėra

Мила

Кравт

Мир косметики
„Белита-Витэкс“

Kategorija

kosmetika

kosmetika

kosmetika

Prekės ženklo kilmė

Baltarusija

Baltarusija

Baltarusija

Padalinių skaičius Baltarusijoje

111

17

59

Franšizė

ne

nе

ne

nėra

nėra

Latvija

Buvimas kitose tikslinėse rinkose

Latvija
Pavadinimas

Buvimas kitose tikslinėse rinkose

Baltarusija
Pavadinimas

Buvimas kitose tikslinėse rinkose
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3.6 MAISTO PRODUKTAI
Trumpa sektoriaus apžvalga Lietuvoje, Latvijoje ir Baltarusijoje
Lietuvoje ir Latvijoje veikia keli pagrindiniai mažmeninės maisto prekybos tinklai – MAXIMA (kilmės šalis Lietuva), IKI
(kilmės šalis Lietuva), RIMI (kilmės šalis Švedija), NORFA (kilmės šalis Lietuva). Plečiantis šiems tinklams keitėsi ir šalių
gyventojų pirkimo įpročiai – apsiperkama dideliuose prekybos centruose, kurie be maisto produktų siūlo platų kasdienio
vartojimo prekių asortimentą. Pastaraisiais metais savo padalinius Lietuvoje ir Latvijoje atidarė ir keli nauji maisto prekybos
tinklai iš užsienio – PRISMA (kilmės šalis Suomija), FRESH MARKET (kilmės šalis - Baltarusija). Baltarusijos maisto
produktų sektoriuje stiprias pozicijas išlaiko valstybės valdomi subjektai, tokie kaip БЕЛКООПСОЮЗ.
Savo nišas atranda mažos specializuotos parduotuvės, kuriose galima rasti mėsos ar pieno, konditerijos gaminių, daržovių
ir vaisių, alkoholinių gėrimų, užkandžių. Lietuvoje yra keletas plačiai žinomų arbatos ir kavos, šokolado gaminių bei vyno
mažmeninės prekybos tinklų. Latvijoje gyventojai mėgsta apsipirkti specializuotose alkoholinių gėrimų ar kitokią vietinių
gamintojų produkciją siūlančiose parduotuvėse. Tampa vis populiariau maisto produktus pirkti vietinių ūkininkų turgeliuose, kur galima gauti šviežiai pagamintos produkcijos. Keli parduotuvių tinklai vartotojams siūlo įsigyti išskirtinai tik
ekologiškus, natūralius maisto produktus.
Lietuvoje ir Latvijoje per pastaruosius 3 metus dėl didelių investicijų, kurias Baltijos šalyse vykdo norvegiško kapitalo bendrovės prekės ženklas NARVESEN, sparčiai augo smulkių maisto produktų ir spaudos prekybos kioskų, mažų
parduotuvių skaičius. Dar viena naujiena – maisto prekių pardavimas internetu. Nors taip apsiperka tik maža dalis vartotojų,
tikėtina, kad ateityje šio pardavimo kanalo populiarumas augs.
Analizuojamuose Lietuvos regionuose maisto produktų prekybos sektoriaus apyvarta 2011 m., palyginti su 2010 m. apyvarta, augo vidutiniškai apie 6 proc., Latvijos regionuose šiek tiek daugiau nei 5 proc. Baltarusijoje sparčiausiai sektoriaus
apyvarta kilo Mogiliavo ir Vitebsko regionuose (15 proc.), Minsko miesto regione (beveik 10 proc.). Gardino ir Minsko
regionuose apyvarta kilo panašiai kaip Lietuvos ir Latvijos regionuose - atitinkamai 6 proc. ir 7 proc.

Maisto produktų prekybos sektoriaus apyvarta 2011 m., mln. EUR

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, Latvijos statistikos departamentas, Baltarusijos statistikos departamentas

Regionų reitingų sudarymo rezultatai
Patraukliausi regionai maisto produktų prekybos plėtrai yra analizuojamų valstybių sostinių regionai – Minsko, Vilniaus
ir Rygos. Šie regionai turi didžiausią aukščiausias pajamas gaunančių vartotojų rinką Lietuvoje, Latvijoje ir Baltarusijoje.
Šiuose regionuose registruotos įmonės turi kelis kartus didesnę apyvartą nei įmonės, veikiančios kituose analizuojamuose
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regionuose. Taip gali būti todėl, kad dalis didžiųjų prekybos tinklų parduotuvių apyvartų apskaitoma centrinių šių tinklų
būstinių finansinėje atskaitomybėje, o centrinės tinklų būstinės yra įsikūrusios šalių sostinėse. Dėl šios priežasties regioniniai duomenys apie maisto produktų prekybą nespecializuotose parduotuvėse gali būti netikslūs.
Reitingo apačioje atsiduria Utenos regionas Lietuvoje, Latgalos regionas Latvijoje ir Gardino regionas Baltarusijoje. Šiuose
regionuose rinka yra maža, gyventojų tankumas nedidelis, vartotojai mažiausiai lėšų išleidžia maisto produktams, todėl
šiuose regionuose palankiau plėtoti mažų arba kilnojamų parduotuvėlių veiklą.
Regionų reitingai maisto produktų prekybos sektoriui

Prekių ženklų tyrimo rezultatai
Lietuva
Pavadinimas
Kategorija
Prekės ženklo kilmė

IKI

MAXIMA

maisto prekių parduotuvė

Vynoteka

maisto prekių parduotuvė alkoholiniai gėrimai ir maistas

Lietuva

Lietuva

Lietuva

Padalinių skaičius Lietuvoje

238

225

49

Franšizė

ne

ne

ne

Latvija

Latvija

nėra

MAXIMA

Rimi

Latvijas Balzams

maisto prekių parduotuvė

maisto prekių parduotuvė

alkoholiniai gėrimai

Lietuva

Švedija

Latvija

Padalinių skaičius Latvijoje

143

112

50

Franšizė

ne

ne

ne

Lietuva

Lietuva

nėra

Buvimas kitose tikslinėse rinkose

Latvija
Pavadinimas
Kategorija
Prekės ženklo kilmė

Buvimas kitose tikslinėse rinkose
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Baltarusija
Pavadinimas

Евроопт

ГИППО

Рублёвский

maisto prekių parduotuvė

maisto prekių parduotuvė

maisto prekių parduotuvė

Baltarusija

Baltarusija

Baltarusija

Padalinių skaičius Baltarusijoje

204

10

56

Franšizė

ne

ne

ne

nėra

nėra

nėra

Kategorija
Prekės ženklo kilmė

Buvimas kitose tikslinėse rinkose

3.7 NAMŲ APYVOKOS PREKĖS IR INTERJERO DETALĖS
Trumpa sektoriaus apžvalga Lietuvoje, Latvijoje ir Baltarusijoje
Po krizės atsigaunant ekonomikai bei vartojimui, auga vartotojų noras daryti remontą ir atnaujinti namų interjerą.
Išlieka populiarus eklektiškas ar minimalistinis namų interjeras. Interjero sprendimuose svarbios jaukumo suteikiančios
detalės, modernūs stilingi aksesuarai, daug dėmesio skiriama faktūroms, raštams. Su brangstančiais elektros šaltiniais bei
populiarėjančia gamtos išteklių saugojimo mada vystosi energiją tausojančių, mažai gamtą teršiančių elektros prietaisų
poreikis.
Buitinės ir kompiuterinės technikos bei namų apyvokos ir apdailos prekių segmente Lietuvoje, Latvijoje ir Baltarusijoje
dominuoja stambesni vietiniai prekybos tinklai. Sparčiai auga kompiuterinės technikos, buitinės technikos namams bei
smulkios elektronikos įsigijimas internetu.
2013 m. antroje pusėje Vilniuje tarptautinis baldų ir interjero detalių mažmeninės prekybos tinklas IKEA atidarė 26500
kv. m. dydžio parduotuvę. Ji yra pirmoji Baltijos valstybių regione, parduotuvės atidarymui buvo ruoštasi daugiau nei 2
metus. IKEA atidarymas gali būti įvardijamas kaip didžiausias pokytis namų apyvokos ir interjero prekių sektoriuje, nes iki
tol rinkoje dominavo vietiniai baldų gamintojai, turintys pavienes parduotuves, arba mažos interjero sprendimus siūlančios
parduotuvės.
Namų apyvokos prekių sektoriaus apyvarta analizuojamuose regionuose Lietuvoje 2011 m., palyginus su 2010 m., augo
vidutiniškai 20 proc., Latvijoje – 9 proc., Baltarusijoje – 28 proc. Iš 12 nagrinėjamų regionų namų apyvokos sektorius
sparčiausiai vystėsi Kauno, Minsko miesto ir Gardino regionuose. Sektoriaus apyvarta šiuose regionuose 2011 m. atitinkamai siekė 0,4 mln. Eur, 0,7 mln. Eur ir 0,15 mln. Eur, apyvartos augimas – 66 proc., 38 proc. ir 35 proc.
Namų apyvokos prekių ir interjero detalių sektoriaus apyvarta 2011 m., mln. EUR

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, Latvijos statistikos departamentas, Baltarusijos statistikos departamentas
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Regionų reitingų sudarymo rezultatai
Nagrinėjamų šalių sostinių - Rygos, Vilniaus ir Minsko – regionai turi labiausiai išsivysčiusį namų apyvokos ir interjero
detalių prekybos sektorių. Šiuose regionuose namų apyvokos prekių ir interjero detalių prekybos sektoriaus apyvarta yra
didžiausia. Ryški šio sektoriaus prekybos koncentracija didesniuose šalių regionuose gali rodyti, jog mažesnių regionų
gyventojai namų apyvokos daiktų įsigyti vyksta į sostines.
Namų ūkių išlaidos ilgo vartojimo prekėms įsigyti yra aukščiausios Rygos, Vilniaus ir Kauno regionuose. Šių regionų
didžiuosiuose miestuose gyvena didžiausias pajamas gaunantys gyventojai, galintys įsigyti brangius namų apyvokos daiktus.
Baltarusijoje namų apyvokos prekių ir interjero detalių prekybos sektoriuje segmentacija yra didžiausia, palyginti su kitomis
analizuojamomis valstybėmis. Baltarusijos regionuose sektoriaus įmonių skaičius tenkantis 10000 gyv. yra apie 3 kartus
didesnis negu Lietuvos ar Latvijos regionuose.
Regionų reitingai namų apyvokos prekių ir interjero detalių sektoriui

Prekių ženklų tyrimo rezultatai
Lietuva
Pavadinimas

Senukai

TOPO CENTRAS

IKEA

statybinės medžiagos

buitinė ir kompiuterinė technika

baldai ir interjero detalės

Lietuva

Lietuva

Švedija

Padalinių skaičius Lietuvoje

77

26

1

Franšizė

taip

ne

ne

Buvimas kitose tikslinėse rinkose

nėra

nėra

nėra

JYSK
namų apyvoka ir interjero
detalės

DEPO
namų ūkio ir statybinės
medžiagos

CENUKLUBS.LV

Danija

Latvija

Latvija

9

9

8

taip

ne

ne

Lietuva

nėra

nėra

Kategorija
Prekės ženklo kilmė

Latvija
Pavadinimas
Kategorija
Prekės ženklo kilmė
Padalinių skaičius Latvijoje
Franšizė
Buvimas kitose tikslinėse rinkose

sodo prekės
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Baltarusija
ОМА

5 элемент

Лагуна

statybinės medžiagos
ir įrankiai
Baltarusija

buitinė technika ir
elektronika
Baltarusija

baldai
Baltarusija

Padalinių skaičius Baltarusijoje

10

35

85

Franšizė

ne

ne

nėra

nėra

Pavadinimas
Kategorija
Prekės ženklo kilmė

Buvimas kitose tikslinėse rinkose

nėra

3.8 ĮMONIŲ KONSULTAVIMO PASLAUGOS
Trumpa sektoriaus apžvalga Lietuvoje, Latvijoje ir Baltarusijoje
Vieni didžiausių įmonių konsultavimo paslaugų segmentų nagrinėjamose šalyse yra teisinės, apskaitos, buhalterijos ir audito, verslo valdymo konsultacijos. Teisinių paslaugų segmente dominuoja pavienės įstaigos, tačiau jame nemažai bendrų
visose trijose šalyse veikiančių prekių ženklų.
Lietuvoje, Latvijoje ir Baltarusijoje veikia vadinamojo didžiojo ketverto audito ir verslo valdymo konsultacijų kompanijos:
KPMG, Deloitte, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers. Dėl nedidelių analizuojamų šalių rinkų, šios kompanijos visą
Lietuvą, Latviją ir Baltarusiją aptarnauja iš centrinių būstinių Vilniuje, Rygoje ir Minske, o kituose miestuose savo padalinių
neturi. Latvijoje pastebimas didesnis įmonių polinkis buhalterijos ir apskaitos valdymą perduoti išorinėms kompanijoms,
dėl šios priežasties šis segmentas yra sąlyginai didelis. Lietuvoje šiame segmente dominuoja labai smulkios įmonės ir
individualią veiklą vykdantys konsultantai.
Didžiausias šio sektoriaus augimas 2011 m. buvo Minsko regione – čia sektoriaus apyvarta išaugo 83 proc. ir siekė 32 mln.
Eur, tačiau nepaisant dinamiško augimo ji buvo apie 1,6 karto mažesnė nei šalies sostinėje ir 12 kartų mažesnė nei Lietuvos
ir Latvijos didžiuosiuose regionuose. Minsko miesto regione sektoriaus apyvarta siekė 55 mln. Eur ir išaugo apie 11 proc.
per metus. Vilniuje ir Rygoje sektoriaus apyvarta atitinkamai augo 20 proc. ir 8 proc. Iš analizuojamų Lietuvos regionų,
konsultavimo paslaugų įmonių apyvarta labiausiai išaugo Utenos ir Kauno regionuose – atitinkamai 37 proc. ir 27 proc.
Latgalos regione Latvijoje likusiuose Baltarusijos regionuose sektoriaus apyvarta 2011 m., palyginti su 2010 m., mažėjo.

Įmonių konsultavimo paslaugų sektoriaus apyvarta 2011 m., mln. EUR

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, Latvijos statistikos departamentas, Baltarusijos statistikos departamentas
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Regionų reitingų sudarymo rezultatai
Konsultavimo paslaugų įmonėms sektoriuje skirtingai nei visuose kituose tiriamuose sektoriuose, pirmauja Vilniaus ir
Rygos regionai, ir jų rezultatai ženkliai skiriasi nuo Baltarusijos sostinės – Minsko miesto regiono. Rygos regione sektoriaus apyvarta nuo 2010 iki 2011 m. išaugo 37 proc., Vilniaus regione – 20 proc., Minsko miesto regione – 11 proc. Tiek
Vilniaus, tiek Rygos regionuose įmonių konsultavimo paslaugų sektoriaus apyvarta buvo daugiau nei 7 kartus didesnė nei
Minsko miesto regione.
Kauno ir Minsko miesto regionai pagal patrauklumą įmonių konsultavimo paslaugų verslo plėtrai atsiduria iškart po
Vilniaus ir Rygos regionų. Panevėžio, Alytaus ir Utenos regionai pagal vidutinio ir smulkaus verslo įmonių skaičių, vidutines įmonių pajamas, BVP, veikiančių konsultacinių įmonių skaičių 10000 gyventojų yra panašūs. Likusiuose regionuose
(Latgalos regionas Latvijoje ir kiti Baltarusijos regionai) įmonių konsultavimo paslaugų s sektorius yra mažiausias, tikslinis
klientų segmentas (smulkaus ir vidutinio verslo įmonės), palyginus su pirmaujančiais Latvijos ir Lietuvos regionais, yra
nedidelis. Vidutinės smulkaus ir vidutinio verslo įmonių pajamos taip pat yra žemiausios.
Regionų reitingai įmonių konsultavimo paslaugų sektoriui

Prekių ženklų tyrimo rezultatai
Lietuva
Pavadinimas

BIURO
laikinas įdarbinimas ir
personalo atranka

Ernst & Young Baltic

Pricewaterhouse Coopers

verslo konsultacijos

verslo konsultacijos

Lietuva

Didžioji Britanija

Didžioji Britanija

Padalinių skaičius Lietuvoje

8

1

1

Franšizė

ne

ne

ne

Latvija

Latvija, Baltarusija

Latvija, Baltarusija

Deloitte

Ernst & Young Baltic

PricewaterhouseCoopers

verslo konsultacijos

verslo konsultacijos

verslo konsultacijos

JAV

Didžioji Britanija

Didžioji Britanija

Padalinių skaičius Latvijoje

1

1

1

Franšizė

ne

ne

ne

Lietuva, Baltarusija

Lietuva, Baltarusija

Lietuva, Baltarusija

Kategorija
Prekės ženklo kilmė

Buvimas kitose tikslinėse rinkose

Latvija
Pavadinimas
Kategorija
Prekės ženklo kilmė

Buvimas kitose tikslinėse rinkose
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Baltarusija
Власова, Михель и
Партнёры
advokatų kontora

Ernst & Young

Colliers International

verslo konsultacijos

nekilnojamojo turto paslaugos

Baltarusija

Didžioji Britanija

Australia

Padalinių skaičius Baltarusijoje

1

1

1

Franšizė

ne

ne

ne

nėra

Lietuva, Latvija

Lietuva, Latvija

Pavadinimas
Kategorija
Prekės ženklo kilmė

Buvimas kitose tikslinėse rinkose

3.9 ĮMONIŲ APTARNAVIMO PASLAUGOS
Trumpa sektoriaus apžvalga Lietuvoje, Latvijoje ir Baltarusijoje
Populiariausios šio sektoriaus paslaugų verslui rūšys: patalpų valymas, biuro administracinės paslaugos, patalpų apsauga,
bendrosios biuro priežiūros paslaugos. Didžiausią nagrinėjamo sektoriaus apyvartą Lietuvoje ir Latvijoje kuria patalpų
apsaugos paslaugos, tačiau Baltarusijoje šis segmentas yra pilnai kontroliuojamas valstybės. Kiti pagal dydį segmentai –
valymo ir biurų administracinės paslaugos.
Lietuvos biuro priežiūros paslaugų segmente, palyginti su Latvija, yra gana daug kelis padalinius turinčių įmonių, veikiančių
tokiose srityse kaip: administravimo veikla, patalpų valymo veikla, patalpų apsaugos veikla, kurjerių paslaugos. Latvijoje
taip pat veikia tinklinės patalpų apsaugos, siuntų pristatymo bendrovės. Tačiau biuro priežiūros ir valymo segmentuose
didesnį padalinių skaičių turinčių įmonių ir plačiai žinomų prekių ženklų nėra. Baltarusijoje nemaža dalis verslo įmonėms
reikalingų aptarnavimo paslaugų yra suteikiama valstybės valdomų įmonių, todėl šis sektorius nėra itin išvystytas.
Lietuvoje analizuojamas aptarnavimo paslaugų įmonėms sektorius 2011 m. augo vidutiniškai 3 proc. per metus, sparčiausiai
jis vystėsi Panevėžio regione, kur sektoriaus apyvarta augo 11 proc. ir pasiekė 10 mln. Eur Rygos regione sektoriaus apyvarta augo 5 proc., Latgalos regione išliko beveik nepakitusi. Iš analizuojamų Baltarusijos regionų verslo aptarnavimo
sektorius sparčiausiai vystėsi Minsko miesto regione. Čia sektoriaus apyvartos pokytis 2011 m., palyginti su 2010 m.,
siekė 15 proc., sektoriaus apyvarta sudarė 491 mln. Eur. Kituose analizuojamuose Baltarusijos regionuose apyvarta augo
vidutiniškai po 4 proc.
Įmonių aptarnavimo paslaugų sektoriaus apyvarta 2011 m., mln. EUR

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, Latvijos statistikos departamentas, Baltarusijos statistikos departamentas
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Regionų reitingų sudarymo rezultatai
Įmonių aptarnavimo paslaugų segmente patraukliausi plėtrai yra didieji Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos regionai. Lietuvoje antrame pagal gyventojų skaičių Kauno regione, smulkaus ir vidutinio verslo įmonių apyvarta yra maždaug 2 kartus
mažesnė nei šalies sostinėje. Latgalos regione smulkaus ir vidutinio verslo įmonių apyvarta yra mažesnė, palyginti su šalies
sostine, daugiau nei 10 kartų, nes Latvijoje didžioji verslo dalis susikoncentravusi Rygos regione.
Likusieji Lietuvos ir Baltarusijos regionai (Panevėžio, Alytaus ir Utenos bei Minsko, Gardino, Mogiliavo ir Vitebsko) yra
dar mažiau patrauklūs sektoriaus plėtrai. Šiuose regionuose yra santykinai nedidelis įmonių skaičius, jų apyvarta skiriasi
nuo kelių iki keliasdešimties kartų, palyginti su pagrindiniais, didžiaisiais šalių regionais, o verslo išlaikymo išlaidos (darbo užmokestis ir patalpų nuoma) nėra reikšmingai žemesnės. Mažiausiai patrauklus verslo plėtrai aptarnavimo paslaugų
įmonėms sektoriuje yra Baltarusijos Mogiliavo regionas.
Regionų reitingai įmonių aptarnavimo paslaugų sektoriui

Prekių ženklų tyrimo rezultatai
Lietuva
Pavadinimas

Ekskomisarų biuras

G4S

ŠVAROS MISIJA

saugos sprendimai

saugos sprendimai

valymo paslaugos

Lietuva

Danija

Lietuva

Padalinių skaičius Lietuvoje

22

15

5

Franšizė

ne

ne

ne

nėra

Latvija

nėra

Kategorija
Prekės ženklo kilmė

Buvimas kitose tikslinėse rinkose
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Latvija
SOL

G4S

Dussmann

valymo paslaugos

saugos sprendimai

valymo paslaugos

Suomija

Danija

Vokietija

Padalinių skaičius Latvijoje

5

1

1

Franšizė

ne

ne

ne

nėra

Lietuva

Lietuva

Remondis

Чистый свет

TDI GROUP

šiukšlių tvarkymas

Valymo įranga ir paslaugos

Reklama

Vokietija

Ukraina

Baltarusija

Padalinių skaičius Baltarusijoje

1

75

5

Franšizė

ne

ne

ne

nėra

nėra

nėra

Pavadinimas
Kategorija
Prekės ženklo kilmė

Buvimas kitose tikslinėse rinkose

Baltarusija
Pavadinimas
Kategorija
Prekės ženklo kilmė

Buvimas kitose tikslinėse rinkose
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NAUDINGOS NUORODOS

LIETUVA
Lietuvos Respublikos Seimas
Lietuvos bankas
Ūkio ministerija
Finansų ministerija
Užsienio reikalų ministerija
Lietuvos statistikos departamentas
Nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registrai
Valstybinė mokesčių inspekcija
Investuok Lietuvoje
Informacija apie regionus

www.lrs.lt
www.lb.lt
www.ukmin.lt
www.finmin.lt
www.urm.lt
www.stat.gov.lt
www.registrucentras.lt
www.vmi.lt
www.investlithuania.com/
regionai.stat.gov.lt

LATVIJA
Latvijos Respublikos Seimas
Latvijos bankas
Ūkio ministerija
Finansų ministerija
Užsienio reikalų ministerija
Latvijos statistikos biuras
Juridinių asmenų registras
Valstybinė mokesčių tarnyba
Latvijos investicijų ir plėtros agentūra
Informacija apie regionus

www.saeima.lv
www.bank.lv
www.em.gov.lv
www.fm.gov.lv
www.am.gov.lv
www.csb.gov.lv
www.ur.gov.lv
www.vid.gov.lv
www.liaa.gov.lv
www.latreg.lv

BALTARUSIJA
Baltarusijos Respublikos Seimas
Baltarusijos bankas
Ūkio ministerija
Finansų ministerija
Užsienio reikalų ministerija
Baltarusijos statistikos biuras
Juridinių asmenų registras
Valstybinė mokesčių tarnyba
Baltarusijos nacionalinė investicijų ir privatizavimo
agentūra
Informacija apie regionus

www.house.gov.by
www.nbrb.by
www.economy.gov.by
www.minfin.gov.by
www.mfa.gov.by
belstat.gov.by
egr.gov.by
nalog.by

Tyrimo ataskaitą galima rasti internete adresu
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www.investinbelarus.by
www.belarus.by
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Apie Lietuvos verslo darbdavių konfederaciją
Lietuvos verslo darbdavių konfederacija (LVDK) yra nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija. LVDK buvo įsteigta
1999 m. balandžio 24 d., susijungus dviem didžiausioms smulkų ir vidutinį verslą (SVV) atstovaujančioms konfederacijoms
– Lietuvos verslininkų darbdavių konfederacijai ir Nacionalinei verslininkų konfederacijai.
Šiuo metu LVDK vienija daugiau nei 1800 įmonių ir regionines bei šakines verslo asociacijas. Tai didžiausia smulkiam ir
vidutiniam verslui atstovaujanti organizacija Lietuvoje. LVDK nariai yra įvairaus dydžio įmonės: pradedant individualiomis
įmonėmis, kuriose dirba 1 – 2 darbuotojai, ir baigiant koncernais, turinčiais iki 3 000 darbuotojų. Konfederacija suburia
įvairių veiklos rūšių įmones, tame tarpe užsienio kapitalo ir valstybines įmones, taip pat viešąsias įstaigas.
Pagrindinis konfederacijos uždavinys – siekti palankios ekonominės, teisinės, socialinės, etinės aplinkos verslui plėtoti
šalyje sudarymo. LVDK savo veikla siekia sukurti demokratišką ir palankią verslui plėtotis aplinką šalyje, kuri skatintų
naujų darbo vietų kūrimą, iniciatyvą ir kūrybiškumą versle, investicijas į Lietuvos ūkį bei garantuotų jų saugumą. LVDK atstovauja savo narių interesus valstybinėse institucijose, organizuoja mokymus, palaiko ryšius su paramą SVV teikiančiomis
organizacijomis bei Lietuvos Respublikos ambasadomis užsienio valstybėse.

Apie Baltarusijos respublikinę verslo konfederaciją
Baltarusijos respublikinė verslo konfederacija (BRVK) yra didžiausia verslo konfederacija Baltarusijoje. BRVK buvo
įsteigta 2007 metais. BRVK pagrindiniai įkūrėjai - Minsko verslininkų ir darbdavių asociacija, regioninės Bresto, Vitebsko,
Gardino ir Mogiliavo verslo asociacijos ir Respublikinė profesinė sąjunga.
Nuo pat savo veiklos pradžios, BRVK yra didžiausia verslo asociacija Baltarusijoje. Šiuo metu BRVK vienija iš viso 143
organizacijas šalyje – 92 įvairaus dydžio įmones, 28 regionines verslo ir pramonės asociacijas, taip pat keletą mokslo įstaigų,
investicinių fondų ir kitų organizacijų.
Pagrindinis konfederacijos tikslas – gerinti mažų, vidutinių ir didelių įmonių verslo aplinką Baltarusijoje, skatinti piliečių
aktyvumą verslumo ir ekonomikos vystymo srityse. BRVK teikia teisines, konsultavimo verslo administravimo klausimais
ir mokymų paslaugas šalies įmonėms ir organizacijoms.

Apie Latvijos universitetą
Latvijos Universitetas - viena iš seniausių ir didžiausių mokslo, profesinio rengimo ir mokslinių tyrimų institucijų Latvijoje
ir visame Baltijos šalių regione. Latvijos universitetas buvo įkurtas 1919 m. ir šiuo metu veikia šalies sostinėje Rygoje.
Šiuo metu universitete studijuoja daugiau nei 15000 studentų. Universitetą sudaro 13 skirtingų sričių fakultetų: biologijos,
chemijos, fizikos ir matematikos, ekonomikos, edukologijos ir psichologijos, geografijos ir geologijos, istorijos ir filosofijos, teisės, medicinos, filosofijos, filologijos ir menų, visuomenės mokslų, teologijos. Studentai gali rinktis daugiau nei 130
valstybės akredituotų akademinių ir profesinių studijų programų.
Latvijos universiteto misija – siekti tolimesnio Latvijos ir jos piliečių vystymosi. Kūrybiškai integruojant įvairias mokslo sritis
tarpusavyje, siekiama teikti europietiškus standartus atitinkantį aukštąjį išsilavinimą, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą
bei puoselėti latvių kalbą ir kultūrą.

www.franchisehub.eu

Ataskaita parengta Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos finansuojamo projekto LLB-2-168 „Creation of franchising co-operation network in Latvia-Lithuania-Belarus cross-border region“ (trumpiau „F.A.R.
Network“) rėmuose. Projektą įgyvendina Lietuvos verslo darbdavių konfederacija kartu su partneriais Latvijos universitetu ir Baltarusijos respublikine
verslo konfederacija. Projekto tikslas – Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionuose sukurti prielaidas aktyvesniam franšizavimo, kaip verslo
modelio, taikymui ir įsteigti nuolat veikiantį organizacijų, bendradarbiaujančių vystant franšizavimą, tinklą, tokiu būdu skatinant greitesnį šių regionų
ekonominį augimą.
Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa 2007-2013 m. periodu
pakeičia Baltijos jūros regiono INTERREG IIIB kaimynystės programos Pietų prioriteto IIIA programą. Programos bendras strateginis tikslas yra
stiprinti Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regiono teritorinę sanglaudą, užtikrinti aukšto lygio aplinkos apsaugą, kelti ekonominę ir socialinę
gerovę bei skatinti tarpkultūrinį dialogą ir kultūrinę įvairovę. Programoje dalyvauja Latvijos Latgalos regionas, Lietuvos Panevėžio, Utenos, Vilniaus,
Alytaus ir Kauno apskritys ir Baltarusijos Vitebsko, Mogiliovo, Minsko ir Gardino sritys.
Programos bendroji valdymo institucija yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Programos interneto svetainė: www.enpi-cbc.eu.
Europos Sąjungą sudaro 28 valstybės narės, nusprendusios laipsniškai sujungti žinias, išteklius ir ateitį. Per 50 metų plėtros valstybės narės sukūrė
stabilumo, demokratijos ir tvarios plėtros erdvę, be to, išsaugojo kultūrų įvairovę, toleranciją ir asmens laisves. Europos Sąjunga siekia dalintis šiais
pasiekimais ir jų verte su šalimis ir gyventojais už jos ribų.
Už pateiktą informaciją yra visiškai atsakinga Lietuvos verslo darbdavių konfederacija ir ši informacija jokiu būdu negali būti naudojama Europos
Sąjungos nuomonei reikšti.
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