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Dviejų įmonių įkūrėjas ir bendrasavininkas, 



Darbas su vadovų komandomis 



Turinys 

 Ko nori užsienio investuotojai? 

 5 priežastys, dėl kurių investuojama 

 Ką daro arba ko nedaro Lietuvos institucijos? 

 Kokio požiūrio, vadybos ir veiksmų reikėtų? 

 Veiklą gerinančios vadybos metodologijos 

 Veiklą atvaizduojančios (aprašančios) metodologijos 

 Kokius svarbius klausimus turi sau atsakyti 

savivaldybės? 



Kodėl užsienio įmonės investuoja? 

Investuodamos užsienio įmonės siekia: 

 

1. šalies vidaus rinkos 

2. ribotų gamtos išteklių - jos eina ten, kur yra išteklių 

telkiniai.  

3. Žinių, technologijų ir inovacijų (kuria MTEP, NPK ir 

inovatyvių klientų pažinimo  centrus) 

4. Reputacijos – šalies kilmės, konkurencingumo 

įrodymo, globalaus  / regiono mąsto aprėpties. 

5. Efektyvumo – žemesnės kainos 

 



Kodėl užsienio įmonės investuoja? 

Užsienio įmonės siekia: 

 

1. šalies vidaus rinkos – bet mūsų rinka maža. 

2. ribotų gamtos išteklių – bet mūsų ištekliai labai riboti.  

3. Žinių, technologijų ir inovacijų  - šiuo aš nežinau nei 
vienos ženklios plyno lauko investicijos į mokslinį 
padalinį. Tiesa, yra keletas IT įmonių, kuriose 
vykdomas naujų sprendimų kūrimas . 

4. Reputacijos  - šalies kilmės, globalaus verslo 
identiteto, konkurencingumo įrodymo, bet Lietuvos 
kaip šalies prekinis ženklas nepatenka į TOP 50.  

5. Efektyvumo – tai mūsų pagrindinis kelias. 

 



Siekia efektyvumo 
Efektyvumas yra dviejų rūšių 

 

1. Statiškas efektyvumas  - skirtumų tarp šalių 
išnaudojimas: pigesnės darbo jėgos, pigesnės žemės 
kaina / nuoma, t.t. 

2. Dinamiškas  efektyvumas: 

1. Darbo našumas 

2. Nuolatiniai patobulinimai, problemų sprendimas 

3. Įmonėms yra pigiau gaminti užsienyje dėl didesnio 
našumo, nuolatinių patobulinimų ir „inkrimentalių“ 
(labai nedidelių) inovacijų.  

 



Dinamiškas efektyvumas – iš kur jis kyla 

 Protestantų darbo etika 

 

 Nuolatinis (nepaliaujamas), sistematiškas darbas, 
atiduodant visas jėgas yra tikrojo tikėjimo įrodymas" 
(Weber, 1958, p. 172). 

 Prastai dirbti yra nuodėmė. Pabaigę darbą darbuotojai 
apie tai patys pasako kolegoms, vadovams. 

 

 Japonijos darbo samprata 

 

 Darbas = darbas + nuolatinis tobulinimas + tobulėjimas 



Mes nesuprantame vertės ir investicijų 

„Labai brangu būti neturtingam“ – apie lietuvių mentalitetą ir 
polinkį rinktis pigesnį daiką, nežiūrint į tai, kad brangesnis 
labiau apsimoka. 

Danijos įmonės, investavusios Lietuvoje, vadovas 

 

„Skūpus moka du kartus“ - Liaudies išmintis 

 

„Kas turi, tam bus duota, o kas neturi...“ – Šventas Raštas 

 

Mes perkame pigiai ir tikimės (darome prielaidą, 
neskaičiuojame), kad skirtingi pasirinkimai suteikia labai 
panašią vertę. 
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 TUI pritraukimo kaina ir teikiama vertė  

VERTĖ 

VERTĖ 

Investici-

jos į TUI 

pritraukimą 

(kaina) 

Kaina 



Metas rimtai kalbėti apie Vertę 

Grąža / Vertė: 
1. Mokesčiai 

2. Darbo vietos 

3. Žinomumas 

4. Socialiniai tinklai 

5. Naujos praktikos 

6. Spaudimas 
vietinėms 
įmonėms dėl 
sąlygų gerinimo 

7. Tiekėjų kokybės 
kėlimas dėl 
naujų standartų 

8. Kitos 

 

Investicija: 

1. TUI proceso 
optimizavimas 
savivaldybės 
lygmenyje 

2. TUI proceso 
vadovo  išlaidos, 
t.y. darbo 
užmokestis ir 
susijusios 
išlaidos  

3. Infrastruktūros 
parengimas 
(jeigu reikia) 

4. Kitos 

 

 

 

 

 

 



Vertės elementai investuotojui / vertės kreivė 

 Vertės investuotojui 

 Centrinės ir savivaldos institucijų požiūris ir pasirengimas 

 Dėmesys 

 Investuotojo poreikių supratimas ir stiprus nusiteikimas juos tenkinti. 

 Pasitikėjimas, kad „investuotojo supratimas“ yra ne vieno žmogaus 

klausimas,  jis gyvas visose grandyse (taryba, meras, admnistracija, 

skyriai, pavaldžios įstaigos), įkūnytas  „mastymu“ ir „elgsenu“  

išreikštoje kultūroje. 

 Gamybos įkūrimo investicija (sandorio sudarymo kaštai) 

 Greičiau, pigiau, paprasčiau, maloniau, inovatyviau  

 Jau įkurtos įmonės veikimo sąnaudos (efektyvumas) 

 Palankesnės nei namu rinkoje 

 Palankesnei nei kitas geriausias pasiūlymas (variantas) 

 

 

 



Investicijos pritraukimo procese dalyvauja daug 

institucijų – vienas lauke ne karys... 



Investuotojai vieną kitą gali įveikti,  

BET dažniausiai eis ten, kur jų mažiau 



Kiek barjerų investuotojas turės įveikti? 

Gerai, jeigu jis patyręs ir gerai pasirengęs, t.y. matęs dar 

sudėtingesnių šalių.... 



Mažiau patyrusi įmonė gali po pirmos kliūties ... 

ieškoti lengvesnės trąsos...  



TUI pritraukimas – tai tikros varžybos tarp 

šalių ir savivaldybių, kai renkamsi iš 15 variantų... 



Europos viešojo valdymo kokybės 

indeksas. Lietuva kaip regionas yra 

179 vietoje (2013m)  
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Vadybos metodologijos ir diegimo kokybė 

   Vadybos sistemos 

pobūdis 

 

Diegimo kokybė 

Aukšta Žema  

Gerinančios veiklos 

rezultatus  

 

arba 

 

Atvaizduojančios 

esamus procesus  

(su esamu jų 

efektyvumo lygiu) 

 

 

Taip 

 

Aukšto efektyvumo 

organizacijos 
(nuolat tobulėjančios) 

Atsitiktinių 

patobulinimų 

organizacijos 

(su daliniu metodo 

diskreditavimu) 

Ne 
Turinčios gerus 

veiklos aprašymus 

Besikankinančios 

apatiškos  

organizacijos 



1. What you think it is...

3. What you would like it

to be...

2. What it actually is...

Adapted from Product & Process Innovations, Inc. 

Realūs, įsivaizduojami ir „suliekninti“ procesai 

Lieknas procesas – po 

sistematiško patobulinimo 

Realūs ir nereikalingai sudėtingi 

(„riebūs“) procesai atrodo taip... 

Mes įsivaizduojame, 

kad jie beveik „liekni“.  



Pažangios vadybos sistemos skatina darbuotojus  

panaudoti ir „perkamas“, ir „neperkamas savybes“ 

Paklusnumas 

Kompetencija 

Darbštumas 

Iniciatyva 

Kūrybingumas 

Užsidegimas 

Perkamos 
savybės 

Neperkamos 
savybės 

  

Source: Gary Hamel, Julian Birkinshaw, London Business School, MLab. 



Ar „Lieknosios vyriausybės“ metodologija yra 

plačiai  žinoma ir praktikuoja? 

Nuorodų Google paieškos sistemoje nuorodų mąstas yra 

tiesiog milžiniškas: 

 
 Lean Government paieška: apie 42,100,000 rezultatų (per 0.57 

sekundės)   

 

 Lean healthcare  - apie 16,700,000 rezultatų ( per 0.42 sekundės)  

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lean_Government
https://en.wikipedia.org/wiki/Lean_Government


Strategija 

 

Strategija prasideda tada, kai imame skirti tinkamus 

išteklius tikslui pasiekti. 

 

Viltis ir prielaidos – „kad mes kažkaip pritrauksime 

investicijų“ - nėra strategija. 

 

    Dr. Robert Cooper (2011) 

 

 

 



Savivaldybių  palyginimas  ir  rodikliai 

Procentinė dalis kiekvienam rodikliui 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

17.2% 

35.4% 

44.3% 

Vėlavimo laipsnis(%) 

79.4% 

20.5% 

51.1% Projektai vykdomi laiku 

38.0% 

27.5% 

9.0% 

Pajamų iš TUI  

dalis biudžete  

79.5% 

60.2% 

37.6% 

Graža iš TUI 

skatinimo veiklos  

77.1% 

56.0% 

26.9% 
 

Atvejų, kurie tampa  

investicija, dalis 

 

 

 

 

20% Blogiausių  

60% Vidutinių  

20% Geriausių  



Klausimai 

 Ar esate piliečiams pažadėję pritraukti užsienio investicijų? 

 

 Ar Jūsų savivaldybė turi tikslą pritraukti TUI ir tam skirtus 
išteklius? 

 

 Ar Jūsų savivaldybė turi bent vieną TUI ekspertą, dirbantį 
bent 0.5 etato? 

 

 Ar žinote 5 pagrindinius investuotojų lūkesčius? 

 

 Ar žinote, kokiam tiksliniam investuotojui Jūsų savivaldybė 
yra tinkamiausia, ypač jeigu ji yra mažesnė?  


