
Eksportuojančios įmonės turi trečdaliu didesnę galimybę padidinti
pelną nei vien vietos rinkoje veiklą vykdančios įmonės
Tačiau naujoji apklausa atskleidžia daugybę iššūkių, dėl kurių nemaža dalis įmonių nevykdo plėtros į užsienio šalis 

2013 m. Vasaris, Vilnius. Šiais nestabilios ekonomikos laikais įmonių, prekiaujančių tarptautinėje rinkoje, pajamos ir pelnas yra gerokai didesnis nei tų,
kurios veiklą vykdo tik vidinėje rinkoje.

50 proc. eksportuojančių įmonių visame pasaulyje teigia, kad per pastaruosius 12 mėnesių jų pelnas padidėjo, kai tarp vietinėje rinkoje veiklą vykdančių
tokių buvo tik 38 proc.

Tačiau vis daugiau įmonių atsisako plėtros į užsienį dėl daugybės iššūkių.  Įvaizdžio formavimas užsienyje, sudėtingos užsienio mokesčių sistemos,
vyresniųjų vadovų įdarbinimas, politinis nestabilumas ir gamtos stichijos, pavyzdžiui, potvyniai ar žemės drebėjimai, kelia rimtą nerimą įmonėms ir jos
susilaiko nuo pelningos plėtros į užsienio šalis.

Būtent tokios išvados buvo gautos atlikus antrąją pasaulinę apklausą apie eksportą. „Regus“, darbo vietų tiekėjas visame pasaulyje, apklausė daugiau nei
20 000 vyresniųjų įmonių vadovų daugiau nei 90 šalių visame pasaulyje. 

„Mūsų apklausa tikrai patvirtina plėtros į užsienio šalis privalumus“, teigia regioninis „Regus“ viceprezidentas Olivier de Lavalette. „Žinoma, įmonės, kurios
ketina plėstis į užsienio šalis, susiduria su nemažais iššūkiais. Išblėsus pradiniam entuziazmui įmonės paskęsta dokumentų ir biurokratijos jūroje bei
susiduria su daugybe kitų sunkumų pradedant realią veiklą svetimoje šalyje.  Įvairiose šalyse esantys verslo centrai, tokie kaip „Regus“ centrai, gali būti
puiki išeitis, nes juose teikiami lankstūs darbo vietų sprendimai, siūloma patirtis vietinėje rinkoje bei užtikrinamos prieinamos administracinės paslaugos.
Tokiu būdu įmonės gali pradėti vykdyti veiklą kitoje šalyje be finansinės rizikos, kurios kitomis aplinkybėmis išvengti nepavyksta.“

Pagrindinės išvados ir statistika

Per pastaruosius 12 mėnesių 50 proc. tarptautiniu mastu prekiaujančių įmonių visame pasaulyje pranešė apie išaugusį pelną, palyginus su vos 38
proc. vien vietinėje rinkoje veikiančių įmonių

Per tą patį laikotarpį 59 proc. eksportuojančių įmonių teigė, kad jų pajamos padidėjo, kai, palyginimui, taip pat teigė 47 proc. namų rinkoje veikiančių
įmonių

Lietuvoje beveik trys ketvirtadaliai (74 proc.) įmonių teigė, kad rizikos valdymas – įskaitant politinę riziką ir gamtos stichijų, pavyzdžiui, žemės
drebėjimų, taifūnų ar potvynių, galimybes – yra didžiausia kliūtis pradėti veiklą užsienio šalyje

o   Toliau buvo pabrėžti iššūkiai, susiję su efektyviu personalo įdarbinimu (49 proc.) ir vietiniais mokesčiais bei įstatymais (46 proc.)
o   Vyresniųjų vadovų įdarbinimas kelia rūpesčių daugiau nei trečdaliui (40 proc.) respondentų
o   Daugeliui įmonių nemažas iššūkis yra ir įvaizdžio užsienio šalyje kūrimas

2012 m. rugsėjo mėnesį buvo apklausti daugiau nei 24 000 verslininkų iš daugiau nei 90 šalių. Tyrimo metu buvo apklausta daugiau nei 1
milijonas „Regus“ pasaulinėje duomenų bazėje esančių verslininkų iš viso pasaulio, todėl šie duomenys atspindi vyresniųjų vadovų ir įmonių
savininkų nuomonę visame pasaulyje. Respondentų buvo prašoma nurodyti didžiausius iššūkius, susijusius su produktyvumu dirbant
namuose. Apklausai vadovavo ir ją atliko nepriklausoma organizacija „MindMetre“, www.mindmetre.com


