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Situacijos tausojančio vartojimo ir darnios gamybos srityje įvertinimas Lietuvos 

įmonėse 

Gintė Jonkutė, Jurgis Kazimieras Staniškis  

Kauno technologijos universitetas, Aplinkos inžinerijos institutas   

Tausojančio vartojimo ir darnios gamybos būdų skatinimas, siekiant nuolat gerinti dabarties ir ateities kartų gyvenimo kokybę, yra laikomas 
svarbiausiu tikslu ir didţiausiu iššūkiu 2006 m. atnaujintoje ES Darnaus Vystymosi Strategijoje. Šiam siekiui įgyvendinti būtini esminiai pokyčiai ne tik 

produktų kūrime, gamyboje, naudojime ir šalinime, bet ir gamintojų bei vartotojų elgsenoje.  

Pastaruoju metu įmonės tampa vis labiau suinteresuotos darnumo vystymu, tačiau gamintojai neretai atsiţvelgia tik į ekologinį ir, ypač, ekonominį 
darnumo aspektus vykdomuose gamybos procesuose bei gaminamuose produktuose, nepakankamai akcentuodami socialinį aspektą. Be to, pramoninio 

efektyvumo pasiekimai neuţtikrina aplinkai palankesnių vartotojų pasirinkimų ir neretai yra netgi kompensuojami neigiamų vartotojų elgsenos pokyčių.  

Straipsnyje apţvelgiami situacijos analizės tyrimo Lietuvos įmonėse rezultatai, įvertinant įmonių daţniausiai taikomas darniosios plėtros priemones, 
standartus, aplinkosaugiškai ir socialiai darnios veiklos iniciatyvas bei pagrindinius tokią veiklą skatinančius bei jai kliudančius veiksnius, siekiant 

tausojančio vartojimo ir darnios gamybos. 

Tausojantis vartojimas ir darni gamyba, įmonės, darniosios plėtros priemonės, apklausa 

 
Įvadas  

Remiantis populiariu darniojo vystymosi sąvokos 

aiškinimu, kurį Jungtinių Tautų Pasaulio aplinkos ir plėtros 

komisija suformulavo dar 1987 m. (Glavič et al., 2007), 

tausojantis vartojimas ir darni gamyba - tai gaminių ir 

paslaugų, reikalingų patenkinti pagrindinius dabartinės 

ţmonijos poreikius ir uţtikrinti kokybiškesnį gyvenimą, 

pagamintų minimizuojant gamtinių išteklių ir energijos 

vartojimą, visų rūšių atliekų, toksinių medţiagų bei teršalų 

kiekio susidarymą visame šių gaminių ir paslaugų būvio 

cikle, siekiant nesukelti grėsmės ateities kartų poreikiams, 

vartojimas (Welford et al., 1998). Darniosios gamybos 

tikslas yra būti ekonomiškai, aplinkosaugiškai ir socialiai 

atsakingai (Welford et al., 1998; Lüdeke-Freund, 2010), 

teikiant naudą ne tik gamintojui, bet ir visoms 

suinteresuotosioms šalims, susijusioms su gamybos 

procesu (Welford et al., 1998), įskaitant įmonių 

darbuotojus, visuomenę ir vartotojus (Glavič et al., 2007). 

Nors per paskutinius dešimtmečius daugelio gamintojų 

aplinkosauginės veiklos rezultatai gerėja (Staniškis et al., 

2008), tampa vis aiškiau, kad vien tik pramoninio 

efektyvumo pasiekimai nepadės pasiekti tausojančio 

vartojimo ir darnios gamybos, o tuo pačiu ir darniojo 

vystymosi, tikslų. Maţiau taršių ir modernesnių 

technologijų diegimas, aplinkai palankesnių gaminių 

kūrimas negali uţtikrinti tinkamų vartotojų pasirinkimų 

(Jackson, 2005). Neretai įvyksta netgi atvirkščiai - 

aplinkosauginiai laimėjimai, pasiekti darnesnės gamybos 

pagalba yra kompensuojami neigiamų vartotojų elgsenos 

pokyčių (Jackson, 2005; Birkin et al., 2009). Šis 

fenomenas yra ţinomas kaip rikošeto efektas (angl. 

rebound effect) (Hertwich, 2005; Clift, 2006).  

Taigi, siekiant suderinti ţmonijos veiklą su Ţemės 

talpumo ribomis, būtini esminiai pokyčiai ne tik 

pramoninėse sistemose, bet ir vartojimo būduose (Clift, 

2006). Dėl šios prieţasties yra labai svarbu suprasti 

prieţastis ir paskatas, lemiančias dabartinio vartojimo 

būdus ir mastą bei pagrindines kliūtis, trukdančias 

įvairiems vartojimo ir gamybos sistemos dalyviams siekti 

darnesnių vartojimo ir gamybos būdų (Mont et al., 2010).  

Vis dėlto įmonių veiksmų svarba ir įtaka progresui 

tausojančio vartojimo ir darnios gamybos srityje yra 

neginčijama (Narson et al., 2007; Lüdeke-Freund, 2010). 

Verslo sektorius turėtų būti darniosios veiklos lyderis 

(Hartman et al., 1999), kadangi būtent jis kuria, gamina ir 

tiekia didţiąją dalį gaminių ir paslaugų, taip formuojant 

pasiūlą rinkoje. Įmonės taip pat gali prisidėti prie darniojo 

vystymosi tikslų siekimo, keisdamos savo ir savo 

darbuotojų vartojimo įpročius, keldamos aukštesnius 

aplinkosauginius ir socialinius reikalavimus savo tiekėjams 

(Michaelis, 2003) ir kt.  

Tyrimų tikslas ir objektas - įvertinti daţniausiai 

Lietuvos įmonių taikomas darniosios plėtros priemones, 

standartus, aplinkosaugiškai ir socialiai darnios veiklos 

iniciatyvas bei pagrindinius tokią veiklą skatinančius bei 

jai kliudančius veiksnius, siekiant tausojančio vartojimo ir 

darnios gamybos. 

Tyrimų metodika  

Siekiant įvertinti dabartinę Lietuvos gamybos sistemos 

būklę tausojančio vartojimo ir darnios gamybos srityje, 

2012 m. geguţės - gruodţio mėn. buvo atliktas empirinis 

tyrimas - sociologinė (anketinė) įmonių atstovų apklausa. 

Tyrimo imčiai nustatyti buvo naudota didelėms 

populiacijoms įvertinti pritaikyta Kochrano (Cochran) 

formulė (Cochran, 1977; Kasiulevičius et al., 2006). 

Apskaičiuotą tyrimo imtį, esant 95 % pasikliovimo 

lygmeniui, sudarė 196 įmonės.   

Tyrimui buvo taikoma netikimybinė sluoksninė imtis 

su paprastąja atsitiktine imtimi sluoksniuose. Visi 

Lietuvoje veikiantys ūkio subjektai buvo suskaidyti į 8 

sluoksnius pagal juose dirbančių darbuotojų kiekį. Iš 

kiekvieno sluoksnio buvo renkama imtis, stengiantis, kad 

jos dydis kiekviename iš šių sluoksnių būtų proporcingas 

atitinkamo dydţio įmonių skaičiui pagal darbuotojų kiekį 

šalyje.  

Tyrimui buvo pritaikytas šiuo metu gana plačiai 

paplitęs mišrus apklausos metodas (angl. mixed-mode/ 

hybrid survey), kuomet anketavimui taikomi keli skirtingi 

būdai, leidţiantys optimizuoti duomenų surinkimo 

procedūras, derinti jų privalumus ir kompensuoti taikomų 

metodų silpnąsias puses (EC, 2004; De Leeuw, 2005; 

Krapavickaitė ir kt., 2005; Martelli, 2005). Šiuo atveju 

buvo naudojami du apklausos būdai - anketinė apklausa el. 
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paštu ir elektroninė apklausa internete, suteikiant galimybę 

respondentams patiems pasirinkti jiems tinkamesnę 

klausimyno pildymo formą. Sudarant apklausos anketas 

buvo laikytasi K. Kardelio (Kardelis, 2007) ir R. Tidikio 

(Tidikis, 2003) pateiktų rekomendacijų.  

 

Rezultatai ir aptarimas  

Imties ypatybės. Dauguma įmonių, dalyvavusių tyrime, 

atstovauja apdirbamosios gamybos (20 %) sektoriui. 79 % 

įmonių respondentų priklauso privačiam, likusieji - 

valstybiniam sektoriui. Net 77 % apklaustųjų įmonių - 

akcinės ir uţdarosios akcinės bendrovės. Daugiausia 

apklaustų įmonių savo veiklą vykdo didţiuosiuose šalies 

miestuose - Vilniuje (30 %) ir Kaune (22 %). Ketvirtadalis 

apklaustųjų turi iki 10 darbuotojų, kiek maţiau - nuo 50 iki 

99 (15 %) ir nuo 20 iki 49 (14 %) darbuotojų. Vertinant 

respondentus pagal vidutinę metinę apyvartą, paaiškėjo, 

kad net beveik ketvirtadalio (21 %) įmonių vidutinės 

metinės pajamos viršija 50 mln. Lt, po 13 % respondentų - 

svyruoja nuo 1 iki 3 mln. Lt bei nuo 10 iki 30 mln. Lt. 

Darniosios plėtros priemonių taikymas. Išnagrinėjus 

esamą situaciją Lietuvos įmonėse darniosios plėtros 

priemonių taikymo atţvilgiu, akivaizdu, kad nors 

praktiškai šias priemones taiko tik kiek daugiau nei 

ketvirtadalis įmonių (26 %), tačiau ţinių apie jas turi 

beveik pusė apklaustųjų (47 %). Kaip matyti 1 paveiksle, 

plačiausiai taikomos priemonės - aplinkos vadybos sistema 

(AVS) (taiko 40 % apklaustųjų), įmonių socialinė 

atsakomybė (ĮSA) (38 %) ir švaresnė gamyba (ŠG) (31 %), 

maţiausiai įmonėse prigiję būvio ciklo įvertinimo (BCĮ) ir 

poţiūrio (12 %) bei ekologinio gaminių projektavimo (17 

%) metodikos, taip pat gaminio aplinkosauginės 

deklaracijos (GAD) (19 %). Remiantis respondentų 

nuomone, labiausiai ţinomos darniosios plėtros priemonės 

yra eko-ţenklai (58 % respondentų, įvertinę šią priemonę 

kaip „girdėtą“), eko-projektavimas (55 % girdėjusių), 

GAD (52 %), pramoninė ekologija (PE) (51 %) ir ŠG (50 

%), maţiausiai apklaustieji susipaţinę su BCĮ (47 % 

respondentų, įvertinę šią priemonę kaip jiems 

„neţinomą“), darnumo ataskaitomis (37 % neţinančių) ir 

suinteresuotų šalių įtraukimu (33 %).  

 

 
1 pav. Apklaustųjų įmonių pasiskirstymas pagal darniosios plėtros priemonių taikymą 

Fig. 1. Distribution of the respondent companies according to the application of sustainability tools  

 

Aplinkosauginių, socialinių ir kitų standartų taikymas. 

Įvertinus respondentų atsakymus apie jų atstovaujamose 

įmonėse taikomus aplinkosauginius, socialinius ir kitokio 

pobūdţio standartus, paaiškėjo, kad populiariausias 

standartas yra kokybės vadybos sistemos standartas ISO 

9001, kurį įsidiegę beveik pusė (49 %) šalies įmonių, o dar 

19 % jų, nors nėra sertifikuotos, tačiau dirba pagal šio 

standarto reikalavimus. Antras pagal populiarumą - 

aplinkos vadybos sistemos standartas ISO 14001, kurio 

sertifikatą turi 42 %, o pagal jo reikalavimus dirba dar 14 

% įmonių. Kitas įmonėse paplitęs standartas - darbuotojų 

saugos ir sveikatos vadybos sistemos standartas OHSAS 

18001 (po 21 % pagal šį standartą sertifikuotų ir pagal jo 

reikalavimus dirbančių įmonių). Maţiausiai naudojami 

standartai šalies įmonėse - energijos naudojimo vadybos 

sistemos standartas ISO 50001 (2 % įsidiegusių ir 10 % 

dirbančių pagal reikalavimus įmonių), Pasaulinė 

atskaitingumo iniciatyva (angl. Global Reporting Initiative, 

GRI) (atitinkamai 3 % ir 8 %), Socialinio pasitikėjimo 

principai (angl. AccountAbility principles) AA1000 (4 % ir 

8 %) ir Socialinės atsakomybės rekomendacijų/ gairių 

(angl. Guidance on social responsibility) standartas ISO 

26000 (4 % ir 13 %). Maţiausiai Lietuvos įmonės 

susipaţinę su Pasauline atskaitingumo iniciatyva ir 

standartu AA1000, kurių neţino daugiau nei pusė 

(atitinkamai 55 % ir 54 %) respondentų.  

Aplinkosaugiškai ir socialiai darnios veiklos iniciatyvų 

taikymas. Nagrinėjant respondentų teigiamus atsakymus 

(apklaustųjų, atsakiusiųjų „visiškai sutinku“ ir „sutinku“ 

bendrą kiekį) apie jų vykdomas darnios veiklos iniciatyvas, 

išsiaiškinta, jog labiausiai įmonėse paplitęs efektyvaus 

išteklių - ţaliavų/ medţiagų (81 % apklaustųjų), energijos  

(77 %) bei vandens (71 %) vartojimo taikymas, tinkamas 

pakuotės, gamybinių atliekų bei netinkamų gaminių 

šalinimas (72 %) ir gamybos atliekų perdavimas/  
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pardavimas kitoms įmonėms, galinčioms jas panaudoti 

vietoje ţaliavų (68 %). Maţiausiai noriai šalies įmonės 

imasi darnumo praktikų skatinimo kitose įmonėse (33 % 

šią veiklą vykdančių apklaustųjų) bei klimato 

kompensavimo iniciatyvų, siekiant atlyginti įmonės 

padarytą ţalą aplinkai (36 %). Darnios veiklos iniciatyvų 

detalesnis pasiskirstymas Lietuvos įmonėse pateiktas 2 

paveiksle.  

Skatinantys veiksniai. Nekeista, kad labiausiai įmones 

imtis aplinkosaugiškai ir socialiai darnios veiklos 

iniciatyvų vis dar motyvuoja finansinė nauda - sutaupius 

energijos, vandens ir kitų išteklių (38 % visiškai su tuo 

sutikusių ir 34 % sutikusių respondentų), sumaţėjus 

medţiagų sąnaudų kaštams produkcijos vienetui (37 % ir 

35 %) bei, kiek maţiau - pardavus atliekines medţiagas 

(30 % ir 27 %). Nemaţą įtaką daro ir kiti su finansine 

nauda susiję veiksniai, tokie kaip galimi privalumai prieš 

konkurentus (30 % ir 38 %). Įmonės taip pat neabejingos 

klientų, uţsakovų ir pirkėjų reikalavimams bei siekiams 

pagerinti ar išlaikyti teigiamą viešąjį įvaizdį, sulaukti 

palankesnio įmonės vardo ir prekių ţenklų vertinimo (po 

25 % ir 42 %). Maţiausiai šalies įmones veikia spaudimas 

iš nevyriausybinių organizacijų - tik 3 % respondentų 

visiškai sutiko su šio veiksnio svarba ir net 18 % jį laiko 

visiškai nereikšmingu. Nelabai įtakojančios pasirodė ir 

pramonės asociacijų konsultacijos ar kontaktai su verslo 

partneriais, kuriuos labai svarbiais laiko tik 7 % 

apklaustųjų, o nereikšmingais - 12 % bei mokslinių tyrimų 

organizacijų pagalba, reikšminga tik 8 %, o visiškai 

nesvarbi net 14 % įmonių respondentų.  

Kliudantys veiksniai. Analizuojant veiksnius, 

atgrasančius įmones uţsiimti darnesne veikla, pirmauja 

finansinės kliūtys - lėšų tam trūkumas (šią kliūtį kaip 

svarbiausią įvardijo 18 %, kaip svarbią - 37 % 

apklaustųjų). Kiti reikšmingi įmonių įvardinti trukdţiai - 

patirties, įgūdţių ir ţinių trūkumas (12 % ir 37 %), 

techninės kliūtys (5 % ir 36 %) bei manymas, kad 

investicijos į maţesnį poveikį aplinkai turinčias verslo 

praktikas neatsiperka arba tokia veikla nėra pakankamai 

pelninga (12 % ir 27 %). Maţiausios kliūtys, pasak 

apklaustųjų, vertinant bendrą teigiamų atsakymų kiekį, yra 

aplinkosaugiškai ir socialiai problematiškiausių sričių ir 

aspektų nustatymas įmonėje (31 % respondentų) bei jų 

atsirinkimas ir prioriterizavimas, siekiant, kad 

patobulinimai būtų efektyviausi ir greičiausiai 

atsiperkantys (32 %).  

Išvados  

1. Plačiausiai Lietuvos įmonėse taikomos darniosios 

plėtros priemonės - aplinkos vadyba, įmonių socialinė 

atsakomybė ir švaresnė gamyba, maţiausiai - būvio ciklo 

įvertinimo ir poţiūrio bei ekologinio gaminių projektavimo 

metodikos, taip pat gaminio aplinkosauginės deklaracijos. 

2. Populiariausi standartai šalies įmonėse yra vadybos 

sistemos - kokybės, aplinkos bei darbuotojų saugos ir 

sveikatos standartai, o maţiausiai paplitę ir ţinomi - 

energijos naudojimo vadybos sistemos standartas bei 

įvairūs socialinės atsakomybės/ atsakingumo iniciatyvų, 

rekomendacijų/ gairių ir principų standartai.  

3. Daţniausiai įmonės taiko efektyvaus išteklių - 

ţaliavų/ medţiagų, energijos bei vandens vartojimo, 

tinkamo pakuotės, gamybinių atliekų bei netinkamų 

gaminių šalinimo iniciatyvas. Maţiausiai noriai įmonės 

imasi darnumo praktikų skatinimo kitose įmonėse bei 

klimato kompensavimo veiklų.    

4. Labiausiai įmones uţsiimti darnia veikla motyvuoja 

finansinė nauda sutaupius energijos, vandens ir kitų 

išteklių, sumaţėjus medţiagų sąnaudų kaštams produkcijos 

vienetui. Maţiausiai šalies įmones veikia spaudimas iš 

nevyriausybinių organizacijų, pramonės asociacijų 
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2 pav. Apklaustųjų įmonių pasiskirstymas pagal aplinkosaugiškai ir socialiai darnios veiklos iniciatyvų taikymą:  

1 - visiškai nesutinku; 2 - nesutinku; 3- nei sutinku, nei nesutinku; 4 - sutinku; 5 - visiškai sutinku. 

 Fig. 2. Distribution of the respondent companies according to the application of initiatives of environmental and social sustainability practices:  
1 - totally disagree; 2 - disagree; 3- neither disagree, nor agree; 4 - agree; 5 - totally agree.  
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konsultacijos ar kontaktai su verslo partneriais bei 

mokslinių tyrimų organizacijų pagalba. 

5. Pagrindinės kliūtys, su kuriomis susiduria įmonės, 

yra lėšų bei patirties, įgūdţių ir ţinių trūkumas, maţiausiai 

joms kliudantys veiksniai - aplinkosaugiškai ir socialiai 

problematiškiausių sričių ir aspektų nustatymas bei jų 

atsirinkimas ir prioriterizavimas.  
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Gintė Jonkutė, Jurgis Kazimieras Staniškis 

The assessment of the current situation in the area of sustainable consumption and production in Lithuanian companies 

Summary  

The encouragement of sustainable consumption and production means in order to continuously improve the well being of present and future 

generations are the most important goal and the main challenge stated in the EU Sustainable Development Strategy which was renewed in 2006. To reach 

this important goal the essential changes are needed not only in the development, production, consumption and utilization of products, but also it is 
crucial for producers and consumers to rethink and correct their behaviour.  

Currently, the companies are becoming more and more interested in implementation of sustainability principles in their business activities, although 

producers are often more consider in ecological and, especially, economical aspects of sustainability in their production processes and products while 
ignoring the social aspect. Also, the achievements in industrial efficiencies don„t ensure more sustainable behaviour of the consumers or even they are 

compensated by negative behaviour changes.  

This paper highlights the results from the situation analysis survey for Lithuanian companies by evaluating the most popular sustainability tools, 
standards and initiatives of environmental and social sustainability practices as well as the most important incentives and obstacles that influence the 

enterprises en route to sustainable consumption and production. 
Sustainable consumption and production, companies, sustainability tools, survey 

Gauta 2013 m. vasario mėn. 28 d., atiduota spaudai 2013 m. balandžio mėn.  
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