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Kuo šiandien gyvena pasaulis? 

Konkuruojančios  

dienotvarkės –  

KASDIEN. 

Niekas negali išgyventi  

pats vienas – reikalinga  

verslo ir valstybės  

kooperacija. 

 

Augant informacijos srautui, 

reikia vis daugiau išmanymo, 

kad atsirinktume tai,  

kas vertinga. 

Kartu su augimu  

ir plėtra atsiranda vis 

daugiau chaoso. 

Dominuoja kūrybinės  

destrukcijos dėsniai. 

Šiandien dirbama  

eksperimentuojant, bandant, o ne  

pagal iš anksto sudėliotą planą  

(biudžetai dažnai tampa  

beprasmiai).  

Turime per daug  

atsakymų ir per mažai 

klausimų. 

Žinome, ką ir kaip,  

bet nežinome  

kodėl. 

Anksčiau viena žmonių karta  

galėjo savo gyvenimo kokybę  

pakelti 60 %, o dabar – 6000 %  

(Harvardo studija) 



Vizija – Lietuva 2030 

17 February 2012 3 

• Susitariant dėl prioritetų 

• Nuosekliai ir 
sufokusuotai jų siekiant 

• Nebijant pokyčių 

• Mažiau suvaržymų, 
reguliavimo, labiau 
pasitikint piliečiais 

• Kūrybiškumo ir lyderystės 
būtina mokyti nuo mažens kaip 
matematikos ar kalbos  

• Investuoti į talentus  

• Priimti norinčius atvykti, 
neprarasti išvykusiųjų 

• Geros verslo idėjos 
suprantamos vidutiniam 
statistiniam piliečiui, 
valdžios atstovui 

• Lyderystės „mainai“ 
verslas-verslui, verslas-
viešajam sektoriui 



• Verslo idėjos, kurios yra nesuprantamos vidutiniam 
statistiniam lietuviui, yra pačios naudingiausios 

• Verslas šiandien turi kaip niekada daug gerų idėjų 

• Verslas šiandien moka veikti greičiau nei bet kada 
anksčiau (krizės pamokos) 

• Verslas suprato, kad krizės metu galima staiga tapti 
labai sėkmingu 
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Ką sako Lietuvos verslas šiandien? 



Didžiųjų pamokos 
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3 požiūriai, 3 kultūros,  

3 skirtingi scenarijai per pastaruosius 3 metus 

 

Tvermės dėsnis iš nacionalinių rinkų perauga į globalias:  

- 28 tūkst. darbuotojų, atleistų Suomijoje, reiškia + 28 tūkst. Kalifornijoje 

 

 



Kas mus stabdo? 

• PPP Lietuvoje suprantama kaip kažkas neįgyvendinamo 

• Net ir geras idėjas reikia „stumti“ 

• Projektų įgyvendinimo laikas – bent keleri metai... 

 

 

 

 

Užuot kasmet kartoję tą patį, turėtume kiekvienais metais 
gyventi skirtingai 
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• Progresas? 

– 2011 m. – Vilniuje užšaldyta 4 mlrd. litų investicijų 

– 2012 m. – ar kas nors pasikeitė? 

• Kodėl stringame? 

– Vietoje sprendimų priėmimo užsiimama diskusijomis 

– Nėra ekspertinio vertinimo („smegenų centrų“) 

– Interesai nugali sveiką protą 

• Sveikos vadybos pavyzdys 

– Druskininkai (projektų įgyvendinimo greitis) 

– Vilnius (aiškūs prioritetai) 
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Vadybos problemos 
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IDĖJOS 

Juodoji skylė 

NUOSTOLIS 
Žaliuojanti oazė 

VERTĖ 



 
 

A. Kubilius: „Biurokratija nėra pajėgi sugriauti gerą idėją.” 

 

Tačiau pasaulyje be sienų idėja turi teisę pasirinkti, kur ji bus 
realizuota  
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Gerų idėjų daugiau nei kada nors iki šiol, bet ... 



Tinkama aplinka? 

Naujų verslų aplinkos indeksas* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Pasaulio banko duomenys 
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Economy Starting a Business 

New Zealand 1 

Australia 2 

Canada 3 

Singapore 4 

Hong Kong SAR, China 5 

Macedonia, FYR 6 

Georgia 7 

Estonia 44 

Bulgaria 49 

Latvia 51 

Romania 63 

Serbia 92 

Lithuania 101 



 

70% 
Tiek laiko valdinikai ministerijose praleidžia  

atsakinėdami į skundus ir užklausas 
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Kiek efektyvus 
valstybinių įmonių 

valdymas? 
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Kodėl perkama ne 
vertė, o kaina? 

Ar valstybė 
panaudoja tai, kas jau 

vertingo sukurta ir 
veikia?  

Juodosios skylės efektas 



1. Kiek efektyvus valstybinių įmonių valdymas? 
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Problema  

Menkas viešojo sektoriaus ir valstybinių įmonių efektyvumas 

Lietuva pagal viešojo sektoriaus efektyvumą užima 47 vietą (iš 59 
valstybių)* 

 

Lietuvos ekonomikos patrauklumo rodikliai 100 balų skalėje: 

 

 

 

 

*Šveicarijos Tarptautinis vadybos institutas, IMD konkurencingumo tyrimas 
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                           Efektyvumas 

Geriausi Prasčiausi 

Aukštas išsilavinimo lygis (78,7) Teisinė aplinka (3,3) 

Kvalifikuota darbo jėga (70,5) Korupcijos lygis (1,6) 

Žemos veiklos sąnaudos (62,3) Biurokratijos lygis (0,0) 



Sprendimas: protų cirkuliacija 
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– Beveik 50% Vilniaus licėjaus abiturientų išvyksta į užsienį 

– Trečdalis KTU gimnazijos abiturientų išvyksta į užsienį 

– Europos universitetuose mokosi 7.000 lietuvių 
 

Emigravus 10% gyventojų, šalies IQ sumažėja 20%,  

o emocinis intelektas – 30%. 
 

Sistema turi derintis prie protų, nes protai nesiderins prie uždaros ir 
nelanksčios sistemos: 

– Grįžusių protų pasitelkimas ir viešajame sektoriuje 

– Smegenų centrai 

– Idėjų mainai 

– BICG 

 

                         Efektyvumas 



2. Kodėl perkama ne vertė, o kaina? 
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Praradimai dėl mažiausios kainos 
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Perkant atskirus produktus, o ne sprendimą, išauga kaštai 

Perkant pigiausią prekę, užkertamas kelias inovacijoms, kokybei 

Pasitikint pigiausiais paslaugų/produktų tiekėjais, išauga rizika: 

– Dėl Snoro bankroto valstybinis sektorius prarado 214 mln. litų  

                             Vertė vs. Kaina 



Sprendimas 
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Pažangių valstybių patirtis vykdant tvarias viešojo sektoriaus 
investicijas: 

– ES rekomenduoja: 

–  Naudoti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų 

– Suomijos Hansel patirtis: 

– 50 proc. vertinimo kriterijaus skiriama kainai ir 50 proc. – kokybei 

 

 

Kodėl nenorime, kad viešasis sektorius dirbtų taip pat 
efektyviai, kaip verslas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Vertė vs. Kaina 



3. Ar valstybė panaudoja tai, kas jau vertingo 
sukurta ir veikia?  
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Problema 
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Neharmoningos investicijos 

3 esminiai užsienio investicijų traukos elementai: 

– Žmonių išsilavinimas 

– Telekomunikacijų, interneto infrastruktūra 

– Susisiekimas (oro uostai) 

 

 

 

 

 

                                         Infrastruktūra/ištekliai 



Sprendimas 
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Turimos infrastruktūros įdarbinimas: 

– Via Baltica iniciatyva – 500 mln. Lt tvarios taupos ir 1,5% BVP augimas 

– Viešojo sektoriaus skaitmenizavimas, pradedant e. balsavimu 

                                        

                                           Infrastruktūra/ištekliai 

 



2 scenarijai vietoje išvadų 
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IDĖJOS 

Neefektyvus viešojo sektoriaus ir 
valstybinių įmonių valdymas 

- Išlaikomas status quo 

- Valstybinės įmonės išlieka minimaliai 
pelningos 

- Valdininkai dažniau atsigręžia atgal, 
nei žvelgia į priekį, strateguoja 

- PPP suprantama kaip sunkiai 
įgyvendinama forma 

- Ilgas procedūrų ir sprendimų 
priėmimo laikas 
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Perkama kaina, o ne vertė 

- Skirtumas tarp viešojo 
sektoriaus ir verslo efektyvumo 
išauga milžiniškai 

- Geros idėjos, neradusios 
tinkamos terpės, negrįžtamai 
emigruoja svetur 

- Net ir geras idėjas reikia labai 
smarkiai „stumti” 

Neišnaudojama turima 
infrastruktūra ir ištekliai 

- Verslui ir gyventojams reikalingi 
sprendimai, produktai ir 
paslaugos, importuojami iš 
užsienio, nedidinant BVP 

- Verslas nustoja investuoti į 
infrastruktūros plėtrą 

- Lietuva praranda vieną iš 
nedaugelio privalumų 



IDĖJOS 
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Priimamos viešojo sektoriaus ir 
valstybinių įmonių efektyvinimo 
priemonės 

- Valstybinės įmonės konkuruoja 
rinkoje ir neša pelną valstybei 

- Smegenų centrai veda Lietuvą 
pažangos ir inovacijų keliu 

- Mažėja biurokratinių kliūčių atsirasti 
ir vystytis naujiems verslams 

Vertė, o ne kaina tampa vertybe 

- Turint modernias darbo priemones, 
išauga viešojo sektoriaus efektyvumas ir 
darbo kokybė 

- Didėja konkurencija tarp idėjų tiekėjų 

 

 

Įdarbinama turima infrastruktūra ir 
ištekliai 

- Dėl PPP valstybė, bendradarbiaudama 
su verslu, kuria inovatyvius produktus 

- Privatus sektorius ieško būdų išnaudoti 
jau esamą ir kuria naują infrastruktūrą 

- Kuriami produktai, kuriuos 
eksportavusios įmonės prisideda prie 
Lietuvos ekonomikos sveikatinimo 



• Lietuvoje geros idėjos sunkiai skinasi kelią ir dažnai lieka neišgirstos 

• Skolkovo slėnis vs. Silicio slėnis: 

– Aura, gera idėja ir laisvė kurti reiškia labai daug 

• Keistis ir adaptuotis prie besikeičiančios aplinkos  

• Įdarbinti verslo ir visuomenės potencialą – gausybė gerų idėjų 

• Bendradarbiavimas, keitimasis sėkmės istorijomis 

• Dalytis lyderyste, džiaugtis sėkme 

• Veikti greitai 

• Neišradinėti dviračio 

XXI a. raštingas yra ne tas, kuris moka skaityti ir rašyti, o tas, kuris 
sugeba pamiršti sena ir išmokti nauja.  
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Kaip pasiekti oazę? Pamokos iš ateities. 



Svarbu ne tai, kokio dydžio yra valstybė, o kokio 

dydžio jos ambicija ir indėlis į geresnį pasaulį. 

        
Škotijos Ministras Pirmininkas 

Alex Salmond 
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