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Dictionary is designed for students of business management, economic 
engineering, real estate management and other specialities as well as 
for academics and scientists, who publishing articles in the internatio-
nal journals. The business dictionary  contains German terms and their 
Lithuanian equivalents. It is related to di� erent areas such as domestic 
and foreign trade, banking, contracts and negotation, business law. 
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Pratarmė

Dar 1993 m. Vilniaus Gedimino technikos universitete įsikūrė nau-
jas – Verslo vadybos – fakultetas. Nuo tada susidomėjimas verslo 
bei vadybos specialybėmis vis didėjo. Laikui bėgant ir kituose fa-
kultetuose kūrėsi naujos su vadyba susijusios specialybės. Poreikis 
išleisti verslo žodyną ir taip palengvinti studentams darbą su tekstais 
ir vartojant verslo leksiką pokalbiuose nemažėjo. Tada ir prasidėjo 
šio žodyno rengiamasis darbas. Prie žodyno rengiamojo darbo pri-
sidėjo dėstytojai: docentai Kazimieras Rukšėnas, Aleksandras Velič-
ka, Liudmila Mauzienė, lektorės Viktorija Norvaišienė, Irena Micu-
levičienė. Nuoširdžiai dėkojame už jų profesionalų indėlį. Taip pat 
dėkojame recenzentams profesoriams Borisui Melnikui ir Ernestai 
Račienei už reikšmingas pastabas bei patarimus.

Šiame žodyne pateikiama apie 6500 žodžių. Verslo leksika ap-
ima įvairias sritis: vidaus ir užsienio prekybą, bankininkystę, su-
tarčių sudarymą ir derybas, verslo teisę. Tikimės, kad žodynas bus 
naudingas verslo vadybos, ekonominės inžinerijos, nekilnojamojo 
turto ir kitų vadybos specialybių studentams, taip pat pedagogams, 
mokslininkams ir visiems, besidomintiems verslo temomis.



ŽODYNO SaNDara

Vokiški žodžiai išdėstyti abėcėlės tvarka. Visi daiktavardžiai patei-
kiami vardininko linksniu. Jų giminės pažymėtos taip: m (vyriškoji), 
f (moteriškoji) ir n (niekatroji). Prie veiksmažodžio nurodoma, ar 
jis galininkinis (vt), ar negalininkinis (vi). Būdvardis žymimas san-
trumpa a, prieveiksmis – adv. Tos pačios ar artimos reikšmės žodžiai 
(sinonimai) atskirti kableliu, tolimesnės reikšmės – kabliataškiu.

Visi žodžiai į lietuvių kalbą verčiami atitikmeniu, kur atitikmens 
nepavyko rasti, pateikiamas aprašomasis vertimas. 

Vokiški žodžiai pateikiami remiantis naująja vokiečių kalbos 
rašyba.

Verslo žodyno santrumpos

a – Adjektiv, būdvardis
adv – Adverb, prieveiksmis
f – Femininum, moteriškoji giminė
m – Maskulinum, vyriškoji giminė
n – Neutrum, niekatroji giminė
Pl – Plural, daugiskaita
vi – intransitives Verb, negalininkinis veiksmažodis
vt – transitives Verb, galininkinis veiksmažodis




