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UAB Effectum LT vadovaujanti partnerė

Lietuvos ir Latvijos aktuarų associacijų atstovė:

Valdybų narė: Narė:

Kaip pagerinti įmonės rezultatus valdant rizikas 
strateginiame ir operatyviniame lygmenyje



SILPNA VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA
Žino ≠ Daro

Tvarkos yra ≠ Tvarkų laikomasi

PAŽANGI VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA
Žino = Daro

Tvarkos yra = Tvarkų laikomasi

RIZIKŲ VALDYMAS GALIMYBĖ AR BŪTINYBĖ? (I)
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• Kontrolės priemonių trūkumas padidina nuostolių dėl netikėtų įvykių 
riziką įmonėje;

• Optimalus suderintų kontrolės procedūrų bei priemonių taikymas 
garantuoja sėkmingą veiklą; 

• Perteklinės kontrolės gali sukurti per didelį biurokratinį aparatą, kuris 
pats savaime didina įmonės/organizacijos veiklos riziką.

Sistemingos vidaus kontrolės nebuvimas - taikomos tarpusavyje nesuderintos, 
fragmentiškos, atskiros kontrolės procedūros, kurios išaugina organizacijos kaštus ir 
nepasiekia norimo efektyvumo.



• Aplinka ir aplinkybės sparčiai keičiasi
• Politiniai veiksniai
• Ekonominiai veiksniai
• Technologijos
• Konkurentų žingsniai
• Nenuspėjama dinamika reguliacinėje bazėje
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• Nuostoliai ir atsakomybė didėja
• Precedentai, praktika
• Turtinė, neturtinė, asmens žalos 
• Procesai ir technologijos sudėtingėja
• Asmeninė atsakomybė

RIZIKOS VALDYMO TIKSLAS -
leisti vadovybei efektyviai valdyti netikėtumus ir su jais susijusią riziką bei galimybes, 
padidinant galimybę pridėtinei vertei kurti, veiksmingiau ir ekonomiškiau teikti efektyvesnes paslaugas.

RIZIKŲ VALDYMAS GALIMYBĖ AR BŪTINYBĖ? (II)



Millau viadukas pietryčių Prancūzijoje
• Aukščiausias tiltas pasaulyje – 343 m, ilgis 2460 m
• 14 metų pasiruošimo, pastatytas per 3 metus
• Statant nuo abiejų slėnio šlaitų, abiejų dalių
nesutapimas sujungimo vietoje buvo 1 cm



Veiklos strategijos nustatymas
ANALIZĖ
1. Veiklos modelio strateginė analizė (aplinkos analizė, ateities scenarijų analizė, 

SSGG, PESTEL …)
2. Kokios funkcijos deleguotos įmonei?
3. Koki akcininkų lūkesčiai?
4. Ar svarbi paslaugų vartotojų nuomonė?
5. ...

RENKAMĖS ...



Veiklos strategijos nustatymas
ANALIZĖ
1. Veiklos modelio strateginė analizė (aplinkos analizė, ateities scenarijų analizė, 

SSGG, PESTEL …)
2. Kokios funkcijos deleguotos įmonei?
3. Koki akcininkų lūkesčiai?
4. Ar svarbi paslaugų vartotojų nuomonė?
5. ...

O RIZIKOS????

Bet kokia kaina išlaikyti taip kaip buvo – jokių NŠG!

RENKAMĖS ...

Išgyvenimo strategiją -



Veiklos strategijos nustatymas

KELI STRATEGIJŲ VARIANTAI
1. Bet kokia kaina išlaikyti taip kaip buvo – jokių NŠG!
2. xxx
3. Pati geriausia strategija
4. xxx

SKAITMENIZACIJA???

DIRBTINIS INTELEKTAS???

EMIGRACIJA??? APLINKOSAUGA???

REPUTACIJA???

VEIKLOS TĘSTINUMAS???

GEOPOLITIKA???

DARBUOTOJŲ 
KOMPETENCIJA???

X, Z, ... kartos???



Global-risks-2018-Risks-
evolution-table-mid

Global-risks-
landscape-2018

2017-global-risk-management-survey

http://reports.weforum.org/global-risks-2018/files/2018/01/II.-Risks-evolution-table-mid.png
http://reports.weforum.org/global-risks-2018/global-risks-landscape-2018/#landscape
http://www.aon.com/2017-global-risk-management-survey/data-visualization/index.html?utm_source=aoncom&utm_medium=ceros-link&utm_campaign=grms2017


Veiklos strategijos nustatymas

Parinktos strategijos testavimas, tolerancijos ribų nustatymas
• Ar strategija dera su įmonei deleguotomis funkcijomis?
• Kokią riziką mes sutinkame prisiimti?
• Ko netoleruosime?
• Scenarijų analizė
• …

KELI STRATEGIJŲ VARIANTAI
1. Bet kokia kaina išlaikyti taip kaip buvo – jokių NŠG!
2. xxx
3. Pati geriausia strategija
4. xxx

PATI GERIAUSIA STRATEGIJA
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Strateginiai tikslai
* Būti pigiausiu ir 
inovatyviausiu šilumos 
tiekėjų lyderiu 
Lietuvoje
Vertinimas:
• Rinkos kainų 

palyginimas
• Rinkos dalis
• Taikomų 

technologijų 
palyginimas

Misija
Būti pirmaujančiu ir inovatyviausiu šilumos teikėju regione.

Rizikos apetitas
* Yra priimtina, kad augs 
įmonės investicijos į naują 
turtą
* Yra priimtina, kad gali 
išaugti konkurencija  (t.y.  
agresyvi kainodara ir pan.) 
nes siekiama padidinti 
rinkos dalį, tuo pačiu 
mažinant pelno maržą 
* Nepriimtinas paslaugų 
kokybės mažinimas

Bendrieji tikslai
• Per 12 mėn. įsigyti xxx įrengimus
• Išlaikyti pastoviuosius kaštus xx% 
* Užtikrinti Darbuotojų kvalifikaciją
• Išlaikyti 4.0 sigma paslaugų 

kokybę
Vertinimas:

Paslaugų kokybė pagal sigma, 
Sertifikavimas…

Strategija
Padidinti  mažmenininkų 
parduodamų top 5 
produktų gamybą 

Rizikos tolerancijos ribos

Vertinimas
Rinkos dalis
Darbuotojų kvalifikacija
Darbuotojų skaičius
Paslaugų kokybės indeksas

Siekiami rodikliai
25 procentilė
50% sertifikuoti
-10 darbuotojų

4.0 sigma

Tolerancijos ribos
20%-30%
+10%/-10% 
-5/+5
4.0-4.5 sigma

RIZIKOS VALDYMAS - PLANAVIMAS



VEIKLOS RIZIKŲ VALDYMAS

PASENUSIOS 
TECHNOLOGIJOS

NEMOKŪS VARTOTOJAI

EMIGRACIJA

REPUTACIJA

Neužtikrintas reikalingo H2O debetas 
visuose vamzdynų sistemos taškuose

NELYGIAVERTĖ 
KONKURENCIJA

NEKOMPETETINGI 
DARBUOTOJAI

X, Z, ... kartos

Neužtikrintas reikalingo slėgis bei 
temperatūra visuose vamzdynų 
sistemos taškuose

PADIDINTA TARŠA

NEATITIKIMAS REGLAMENTAVIMUI

PRADELSTI 
ĮSIPAREIGOJIMAI

NESAUGIOS DARBO SĄLYGOS

NESAUGŪS ASMENS 
DUOMENYS

Nepatikimos IT sistemos



VEIKLOS RIZIKŲ VALDYMAS

Sistema:

• Aplinka / Valdysena, kultūra

• Strategija, tikslų nustatymas

• Įvykių identifikavimas

• Rizikos įvertinimas

• Reakcija į riziką

• Kontrolė

• Informacija ir komunikacija

• Stebėsena

Subalansuota Optimali Integruota
Visose 

grandyse
Tęstiniai 
procesai

Dinamiška



Pasaulinis Energetikos Grėsmių Monitorius

http://www.im.worldenergy.org/?selectedRegion=Europe&selectedCountry=Lithuania


Pasauliniai pokyčiai pagal energetikus

https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2016/10/World-Energy-Scenarios-2016_Full-Report.pdf


Pasaulinis Energetikos Grėsmių Monitorius

http://www.im.worldenergy.org/?selectedRegion=Europe&selectedCountry=Lithuania


DĖKUI UŽ DĖMESĮ!

Žana Kraučenkienė

zana.kraucenkiene@effectumlt.com 


