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Ši knyga apie verslo sistematizavimą. Viso knygos rašymo metu
galvojau knygą pavadinti „Verslas kaip laikrodis. Pradžia“, tačiau pačią
knygos esmę perteikia pavadinimas „Nuo amato prie verslo. Pradžia“.
Ir nors ne vienas rinkodaros specialistas man sakė, kad rinkodaros
požiūriu tai neteisingas pavadinimas: „Kai turi įmonę jau 10 metų,
tai jau visai ne amatas.“ Tačiau verslo brandą nulemia ne kiek
įmonei metų, o kiek verslas priklauso nuo savininko. Jeigu savininką
(gal tai jūs?) pašalintume keliems mėnesiams iš įmonės, ar ji toliau
gyvuotų? Jeigu nebegyvuotų – tai ne verslas, o vis dar amatas. Štai
todėl knygą ryžausi pavadinti „Nuo amato prie verslo“. O „Pradžia“
todėl, kad šioje knygoje surašyti veiksmai – tai tik ledkalnio viršūnė,
pirmas žingsnis kuriant visuomet klestinčią (ever flourishing) įmonę.
Bene visi mano klientai – įmonių vadovai – manė, kad jų verslas
unikalus, turintis tam tikrą specifiką, nors panagrinėjęs supranti, kad
tos specifikos ir unikalumo nėra tiek daug. Tačiau negalime ignoruoti
tokio plačiai paplitusio įsitikinimo (nors ir klaidingo). Būtina suprasti
to įsitikinimo priežastis. Taip jau įprasta, kad visą laiką aplinka (tėvai,
mokykla, religija, literatūra, politikai ir t. t.) tvirtina apie mūsų ir kitų
žmonių išskirtinumą. Šiemet teko kelias dienas praleisti įmonėje, kuri
siuva vyriškus kostiumus. Įmonė nori pasiūlyti klientams galimybę
užsisakyti individualų kostiumą pagal savo matmenis, pasirinkus
7
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norimą medžiagą, modelį ir pan., už standartinio kostiumo kainą.

apie dideles įmones („Tikslas“, „Gamyba pagal Toyotą“ ir t. t.). Pra-

Atrodytų, kam to reikia? Pasirodo, standartinių matmenų žmonių

dėjęs gilintis į šių metodikų taikymą smulkiajam ir vidutiniam verslui,

labai mažai. Kai mane pamatavo – rankos skirtingos, pečiai kreivi,

supratau, kad net ir anglų kalba šia tema yra labai mažai literatūros.

pilvas nestandartinis (būna apvalesnių, smailesnių). Visi mes (žmo-

Taip atsirado verslo sistematizavimo programa verslų savininkams –

nės) skirtingi. Net „Google“ paieškoje žodis „standartinis“ pirmiausia

„Nuo amato prie verslo“. O vėliau kilo mintis parašyti šią knygą.

asocijuojamas su matematika, o ne žmonėmis. Levas Tolstojus savo
romane „Ana Karenina“ rašė: „Visos laimingos šeimos yra laimingos

Aš visuomet buvau ir tebesu smulkiojo verslo fanatikas. Tikiu,

vienodai, o kiekviena nelaiminga – nelaiminga savaip.“ Todėl įmonės

kad Lietuvos ekonomikos ateitį laiduos ne stambieji užsienio verslai,

problemos ir iššūkiai kiekvienam atrodo ypatingos.

o vietinis smulkusis ir vidutinis verslas. Štai kodėl daug laiko skiriu
ne tik tam, kaip tobulinti procesus didelėse įmonėse, bet tam, kaip

Man, kaip kostiumo dėvėtojui, tam tikra specifika yra, bet medi-

šiuolaikinius verslo efektyvumo metodus pritaikyti būtent smulkiajame

cininiu požiūriu vis tiek ta pati viena širdis, du inkstai ir t. t. Įmonės,

ir vidutiniame versle. Tikiuosi, kad ši knyga padės jums (nes neuž-

kaip ir žmonės – visos skirtingos, tačiau procesai jose nėra unikalūs.

teks ją perskaityti, reikės ir pritaikyti) pasiekti savo versle geresnių

Per vieną konferenciją teko išgirsti Vašingtono valstijos universiteto

rezultatų daug greičiau.

(Washington State University) profesoriaus Jameso Holto pastebėjimą:
„Mes visi ypatingi, bet ne unikalūs“ (We all are special, but not unique).

Knygą sudaro penkios dalys (temos):
1. Verslo tikslai. Seneka yra pasakęs: „Kai žmogus nežino, į kurį uostą

Konsultanto karjeros pradžioje tekdavo dirbti ne su smulkiomis

8

plaukti, joks vėjas nebus palankus.“

įmonėmis. Juk efektyvumo didinimo metodikos – Apribojimų teorija

2. Investuoto kapitalo grąža ir finansų valdymas. Per „Verslo

(TOC), „Toyotos“ gamybos sistema (TPS) bei Šešių sigmų (6 Sigma)

žinių“ pusryčius vienas iš pranešėjų pasakė: „Nieko nėra blogiau

metodologija labiau tiko didelėms įmonėms. O dėl mūsų įmonės

nei kūrybiškas buhalteris.“ Iš tikrųjų, finansuose nėra aistros,

pasirinktos kainodaros nedidelės įmonės nelabai galėjo įpirkti mūsų

nėra vietos pasireikšti kūrybai. Tačiau jeigu nesuvaldysite finansų,

paslaugų. Tačiau kai kurie draugai ar pažįstami smulkieji verslininkai

verslas ateities neturės.

kviesdavo susitikti išgerti kavos ar alaus. Tokių susitikimų metu dis-

3. Verslo veiklų standartizavimas. Tai pirmas verslo etapas, kad

kutuodavome, kaip jų įmonėms pritaikyti tai, kas aprašyta knygose

kiekvieną kartą neužsiimtume kūryba ir dviračio išradinėjimu.
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4. Pardavimas ir rinkodara. Vienas pirmųjų mano gautų verslo

kad pradėsite, – labai maža. Tai, kuo mes čia užsiimsime, vadinu

patarimų – versle keliami du esminiai klausimai: „Kiek pardavei

jūsų „jerundicijos“ plėtra („jerundicija“ – iš rus. žodžio jerunda –

ir kur pinigai?“ Šioje dalyje kalbėsime apie pamatinius dalykus:

mokomės, o naudos nėra). Jeigu pritaikysite – naudos bus,

kaip parduoti, kaip rasti tinkamų klientų ir pan.

jeigu tik žinosite – nebus. Entelechija reiškia, kad tas, kas buvo

5. Verslo vizija. Verslo vizija yra labai svarbi, nes verslas, kuris neturi
ambicijų augti, labiau yra ne verslas, o amatas. Niekada nema-

įmanoma teoriškai, tapo naudinga praktiškai, t. y. galimybė virto
tikrove (gr. entelecheia).

niau, kad yra blogai, kai žmogus turi restoranėlį, jam jo užtenka

3. Nebijokite suklysti, nes neklysta tik tie, kurie nieko nedaro. Jei kas

ir jis nenori turėti viso tinklo. Tokioje įmonėje žmonės užsidirba

nors nepavyko, supraskite nesėkmės priežastis ir bandykite

pragyvenimui ir tai nėra blogai. Šioje dalyje kalbėsiu apie viziją tų

dar kartą, bet kitaip.

verslų, kurie (kaip tikri verslai) galvoja apie augimą.

4. Nesitikėkite stebuklingos piliulės. Metantieji svorį mano, kad yra
stebuklinga tabletė: išgėriau, valgau, kiek noriu, nesportuoju,

Svarbiausias šios knygos tikslas – padėti verslo kūrėjams ir jo plėtotojams pasiekti savo verslo tikslus daug greičiau, nei tą jie padarytų

o svoris krenta. Nėra tokios.
5. Nemanykite, kad jūsų situacija unikali.

be mano pateiktų žinių ir įžvalgų. Kiekvienas šios knygos skaitytojas
turi išsikeltus individualius tikslus, o pritaikęs šioje knygoje pateiktus
patarimus, išsiugdys reikiamus įgūdžius ir savo verslo tikslus pasieks
daug greičiau. Taip pat tikiuosi, kad perskaitę šią knygą sužinosite
kažką nauja ar sistematizuosite savo turimas žinias bei patirtį. Labai
tikiuosi, kad knyga nebus nuobodi.
Labai svarbu žinoti tam tikras taisykles, kurios padės jums gauti
iš šios knygos daugiau naudos:
1. Visą laiką galvokite, kaip pateiktas rekomendacijas pritaikyti savo
veikloje. Tai nėra tik teorija.
2. Pokyčius įgyvendinkite iš karto, o ne kada nors. Jeigu nusprendėte
kažką keisti ir per 72 valandas nieko daryti nepradėjote, tikimybė,

10

11

Verslo tikslas

Verslo tikslas
Taigi pradėsime nuo verslo tikslų. Pagrindinis verslo tikslas yra
uždirbti pinigų dabar ir ateityje. Kodėl pagrindinis verslo tikslas
nėra pelnas? Kuo skiriasi buhalterinis pelnas nuo pinigų?
Kas matė, kaip fiziškai atrodo pelnas? Pelno ir nuostolių ataskaitoje yra eilutė, kuri vadinasi „pelnas“. Taip fiziškai atrodo pelnas.
Kaip man juokaudama sako žmona: „Man tavo algos nereikia, tu tik
pinigų namo parnešk.“ Pelnas – būtina sąlyga, kad įmonė uždirbtų
pinigų. Tačiau būna, kad įmonė pelninga, o pinigų nėra. Mano konsultacinės karjeros pradžioje vos ne kas antra besikreipianti įmonė
buvo pelninga, bet turėjo bėdų su pinigais (apyvartinėmis lėšomis).
Beje, įmonės bankrutuoja ne tada, kai neturi pelno, o kai neturi pinigų. Pagrindinis verslo tikslas – uždirbti pinigų, o pelnas – būtina,
bet nepakankama sąlyga.
Jeigu jūsų tikslas nėra uždirbti pinigų, o tik patenkinti klientų poreikius, nustokite imti iš klientų užmokestį. Jie bus labiau patenkinti.
Tai nereiškia, kad nėra organizacijų, dirbančių dėl kito tikslo. Yra daug
pelno nesiekiančių organizacijų, bet ši knyga apie verslą.
Be verslo tikslo, yra dvi būtinos sąlygos, kad įmonė uždirbtų dabar
ir ateityje. Įmonė turi užtikrinti, kad darbuotojai būtų patenkinti,

12
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ir užtikrinti, kad aplinka (klientai, tiekėjai, visuomenė) būtų

Kas apskritai verčia imtis verslo? Kodėl žmonės nei iš šio, nei iš

patenkinta. Kad ir kaip kam nors būtų keista, be darbuotojų mums

to pradeda verslą? Yra daug įvairių priežasčių, dėl kurių žmonės tai

būtų sunku sukurti verslą. Nemačiau įmonės, kurioje nebūtų žmonių.

daro: geresnė, pajamingesnė, platesnės saviraiškos darbo vieta;

Net viską robotizavus, robotus kas nors turės prižiūrėti ir remontuoti.

kai kuriems verslas – priemonė platesnių galimybių ištekliams per-

Be patenkintų darbuotojų, turi būti patenkinta ir aplinka: t. y. klientai,
tiekėjai, visuomenė ir pan. Šios sąlygos yra susijusios su pagrindiniu
verslo tikslu. Įmonė, kuri neuždirbs pinigų, negalės sukurti saugių
darbo sąlygų, negalės gerai aptarnauti klientų, mokėti mokesčių
ir pan. Jeigu įmonė nepatenkins darbuotojų – niekas joje nedirbs.

skirstyti ir didesnėms pajamoms gauti, dirva lankstesnių galimybių
kūrybinėms inovacijoms įgyvendinti ir platinti, investicinis pajamų ir
augančios vertės objektas.
Tačiau pasaulinė statistika rodo, kad apie 80 proc. smulkiojo ir
vidutinio verslo savininkų verslas tiesiog atsitiko. Nebuvo taip, kad

Jeigu jau sutarėme, kad įmonės tikslas yra uždirbti pinigų, turime

jie kažkuriuo metu nusprendė, kad nori gauti daugiau pinigų, laisvės

suprasti, kad svarbiausia yra ne absoliutus uždirbtų pinigų kiekis.

ar pan. Tiesiog kažkaip vieną dieną atsibudę suprato, kad jie jau

Verslo efektyvumą nusako ne tai, kiek metų pabaigoje buvo pelno ir

verslininkai. Tipiška istorija: prasidėjo nepriklausomybė, subyrėjo

kiek uždirbome pinigų, o kokią investuoto kapitalo grąžą tas verslas

institutas, kuriame dirbo, kažką reikėjo daryti, kaimynas paprašė, pa-

sukūrė. Vienaip ar kitaip, verslas yra investicinis objektas. Ar inves-

dėjo jam langus pakeisti ir suremontuoti, kitas pamatė – irgi paprašė.

tavus papildomai ir verslui išaugus reiškia, kad dirbame geriau? Mes

Geri atsiliepimai, užsakymų vis daugiau ir kažkuriuo metu žiūri, kad

nedirbame geriau, mes tiesiog išnaudojome daugiau investicijų. Jeigu

turi nedidelę 30 darbuotojų langų gamybos įmonę. Arba pradėjo ką

mūsų investuoto kapitalo grąžos rodiklis didesnis, tada taip – dirbame

nors pirkti ir parduoti, vėliau suprato, kad gali ir pats kažką padaryti

geriau. Investuoto kapitalo grąžos rodiklis (ROI1) skaičiuojamas taip:

ir parduoti. Ir žiūrėkite, viskas išauga į gana rimtą gamybos įmonę.

T – (angl. Throughput) pralaidumas, pridėtinė vertė

ROI =

T – OE
I

OE – (angl. Operating Expenses) veiklos išlaidos
I – (angl. Investment) investicijos

Arba mokėjo gerai programuoti, kažkas paprašė sukurti tinklalapį,
dar kažkas paprašė, žiūrėk – jau 15 žmonių interneto paslaugų
bendrovė.

Yra daug įvairių verslo efektyvumo vertinimo formulių, tačiau

Prieš imdamiesi verslo žmonės pagal vaidmenis (patirtį ar mąstymo

smulkiajam verslui dauguma jų per sudėtingos. Šioje formulėje yra

sanklodą) gali būti kvalifikuoti specialistai, vadybininkai, inovatoriai

trys pagrindiniai svarbiausi rodikliai. Kaip valdyti šiuos kintamuosius,

(angl. entrepreneur) arba investuotojai. Kvalifikuoti specialistai mato,

pasižiūrėsime kitą kartą, dabar kalbame apie verslo tikslus.
14
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Išsamiau ši formulė ir kiekvienas jos dėmuo bus aptarti kitame skyriuje.
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kad jų srityje juos kažkas ėmė riboti, jie nori plėtros, išeina dirbti laisvai

pasiruošimo ir žinių, kaip kurti verslą (o ne žinių, kaip atlikti kažkokią

samdomo darbo, tampa tam tikrais amatininkais, nebespėja, priima

funkciją versle), – tuo išgyvenimo tikimybė didesnė. Netgi įmonės

pagalbininkų ir taip sukuria verslą. Kitais atvejais verslo pradininkai

su gana didele patirtimi gali bankrutuoti. Kartais, sekant sėkmingo

gali būti išradingi, bet nedrausmingi vadybininkai, kurie mato, kad

pavyzdžio infekcija (kai tiesiog kopijuojama sėkmingai veikianti, nors

esama sistema, kurioje jie dirba, nėra visiškai gera. Jie mano, kad

ne jūsų sugalvota idėja) turima didesnė tikimybė išgyventi, negu tada,

gali geriau. Kai tokie nedrausmingi vadybininkai tris kartus nueina

kai jūs patys ką nors sugalvojate. Tokio sėkmingo pavyzdžio atveju

pas bosą su savo idėjomis ir išgirsta: „Jautiesi labai protingas? Gali

dažnai nusiperkama ir naudojama kokia nors franšizė.

geriau? Tai eik ir daryk“, – ima ir daro. Vadybininkai įmonėje turi rasti
klientų, sugalvoti, kaip patenkinti jų poreikius, rasti tiekėjų, išrašyti

Kartais, ištikus verslumo priepuoliui, žmogus nusprendžia: „Aš noriu

sąskaitas ir net patys nuvežti prekes. Natūralu, kad kažkuriuo metu

pradėti savo verslą.“ Kas yra verslumo priepuolis? Tai terminas, kurį

pradedama galvoti: „Aš viską padarau nuo pradžios iki pabaigos,

sugalvojo knygos „Verslo mitas“2 autorius Michaelas E. Gerberis.

bet kažkodėl turiu mokėti ne tik valstybei, o dar ir kažkokiam dėdei

Verslumo priepuolis ištinka tuomet, kai geri, gerų profesinių rezultatų

(bosui). Gal nereikia tam dėdei atiduoti?“ Dar viena grupė – įvairūs

savo darbe pasiekę specialistai ima bodėtis jų veiklos reguliavimu. Kitaip

inovatoriai, t. y. žmonės, sugalvoję neeilinį išradimą, kuris pakeis

tariant, žmones, turinčius tam tikrą savo hobį (aistrą), kažkuriuo metu

pasaulį. Taip pat būna didelę patirtį turinčių strateginių investuotojų.

ištinka didelis priepuolis: „Aš tikrai galiu padaryti daugiau ir geriau.“

Kai kas juos vadina serijiniais verslininkais, nes jie yra pradėję ir sė-

Jie imasi savo profesinės laisvės įrankio (nes verslas – tai pirmiausia

kmingai pardavę ne vieną ir net ne du ar tris verslus.

laisvė), nesuprasdami jo tikrosios esmės ir tinkamai nepasiruošę.
Kurti darbovietę yra visiškai kitokia kompetencija, negu joje dirbti.

Yra įvairių statistinių duomenų, kaip verslo pradžia nulemia verslo
baigtį. Jeigu verslo pradžią lemia tai, kad žmogų ištiko verslumo prie-

Lietuvoje nė viena aukštoji mokykla neruošia verslo savininkų.

puolis, – labai didelė verslo bankroto tikimybė (67–90 proc.). Taip pat

Nėra tokių organizacijų, kurios mokytų, kaip būti verslo savininku,

pasaulinė statistika rodo, kad daugiau kaip 85 proc. įmonių per pir-

o ne, pavyzdžiui, geru rinkodaros specialistu ar vadovu. Toks puikus

muosius metus bankrutuoja, užsidaro arba visai pakeičia veiklą. Per dar

savo srities specialistas pradeda verslą. Įsivaizduokime sportininką,

kitus 5 metus iš tų likusių vėl užsidaro, pakeičia veiklą ar bankrutuoja

kuris, visą gyvenimą žaidęs futbolą, pereina žaisti krepšinio. Taip, jis

dar 85 proc. Taigi, jeigu jūsų įmonei daugiau kaip 10 metų – jau galite

geras sportininkas, gali pakelti didelį krūvį, bet žaidimo taisyklės ir tam

didžiuotis, nes esate tarp tų 2–3 proc. išgyvenusiųjų. Aišku, kuo daugiau

tikri šių žaidimų reikalavimai juk skiriasi. Verslininkas (krepšininkas)

2
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Michael E. Gerber, The E-Myth Revisited: Why Most Small Businesses Don‘t Work
and What to Do About It, 2004.
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bando visas problemas spręsti iš specialisto (futbolininko) požiūrio ir

jaustis stabiliai, jei turi tiek pinigų rezervo, kad gali 3–6 mėnesius

paskui stebisi, kodėl nepavyksta: „Visi aplink kvailiai, neleidžia paimti

gyventi visiškai neturėdama užsakymų. Kitaip tariant, gali sumokėti

kamuolio į rankas ir mesti į vartus.“ Visgi verslo valdymas nėra raketų

kasdienes einamąsias išlaidas, neturėdama nė vieno užsakymo.

mokslas, jį galima perprasti.

Pasiekti tokią būseną gali užtrukti, iki tol reikia atlikti nemažai darbų.
Retai kada įmonės pasiekia tokį etapą, bet jeigu jūs pasiekėte, galite

Verslas, kaip ir bet kuris gyvas organizmas, vienaip ar kitaip pereina

jaustis pakankamai stabiliai.

4 etapus: gimimą, kūdikystę, paauglystę ir brandą. Gimimas – tai
įmonės įkūrimas. Nesvarbu, ar tai buvo verslumo priepuolis, ar są-

Nassimas Nicholas Talebas, pasaulinio bestselerio „Juodoji gulbė“

moningas veiksmas. Kūdikystė trunka tiek, kiek kasdieninis galvos

autorius, šiuo metu daug kalba apie įmonių antitrapumą (antifragility).

skausmas yra pinigų srautai. Kad ir kaip būtų keista, labai daug įmonių,

Netgi yra parašęs tokio pavadinimo knygą. Jo nuomone, antitrapios

net ir pakankamai didelių, kūdikystės laikotarpio nesugeba išaugti

įmonės yra pasiruošusios įvairioms situacijoms. Tokios įmonės ištikus

net ir po 10 metų. Paauglystės laikotarpiu turėtų prasidėti sistemos

ekonomikos krizei neretai padaro labai rimtą šuolį į priekį. Pavyzdžiui,

kūrimas, t. y. verslas turėtų aiškėti kaip produktas. Aiškėja, kuo įmonė

2009 m. krizės laiku daug įmonių sakydavo: „Tikslas – uždirbti pinigų?

užsiima, o dar svarbiau – kuo neužsiima. Dažnai įmonės šiame etape

Jūs juokaujate? Mūsų tikslas dar bent tris mėnesius pratempti, o tada

įstringa dėl kelių priežasčių: įdomios įvairios veiklos; visko daro po

pažiūrėsime.“ Tačiau, jeigu jūsų įmonė išlieka stabili tuomet, kai visi

truputį ir nieko labai gerai. Kai įmonės vadovas (o kartu ir įmonė)

panikuoja, galite padaryti didelį šuolį į priekį.

blaškosi, nėra pažangos ir kartu pasitenkinimo. Branda – 4 etapas,
kai sukurta stabiliai ir tvarkingai auganti įmonė. Ją galime net klonuoti
ar pardavinėti kaip franšizę.

Kalbant šiek tiek akademiškiau, verslas – tai investicinio mainų
proceso priemonė, kuri, tenkindama visuomenės poreikius bei
spręsdama jos problemas, pasitelkusi rezultatyvų darbo jėgos

Natūralu, kad kiekviename etape vadovo vaidmuo arba užda-

užimtumą, generuoja pridėtinę vertę ir dalijasi ja su investuo-

viniai yra visiškai skirtingi. Kai pinigų srautai sutvarkyti ir valdomi

tojais (pelnu – kapitalo grąža), verslo veiklos dalyviais (darbo

sistemiškai, nebereikia tam skirti dėmesio. Pačioje pradžioje tai labai

užmokesčiu) bei aplinka (mokesčiais).

svarbu. Kol nesusikursite tam tikro apyvartinių lėšų buferio, valdyti
apyvartines lėšas ir kaupti buferį bus vienas svarbiausių prioritetų.
Mano nuomone, suformuotas buferis yra pakankamas ir įmonė gali
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Svarbu suprasti, kuo skiriasi samdomas darbas nuo verslo. Pirmas
svarbus dalykas – aistra tam, kas daroma. Aistra kartu yra ir prana-
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dažniausiai visai neaktualus. Mėnuo praėjo, kortelėje atsirado pinigų
ir ramu.

šumas, ir prakeiksmas. Pranašumas todėl, kad retai yra verslų, kurie
per savo gyvavimą nesusiduria su sunkiomis akimirkomis, ir tada tik

Galbūt vienas svarbiausių verslo ir samdomo darbo skirtumų yra

aistra tam verslui (daugiau – to verslo objektui), kuriuo užsiimama,

tas, kad versle teks pardavinėti. Ne tik klientams, bet ir darbuotojams

yra tai, kas neleidžia sustoti ir visko mesti. Antra vertus, aistra tampa

(idėjas ir pan.). Jeigu pradėjote savo verslą, vienaip ar kitaip išvengti

pagrindine priežastimi, dėl kurios verslininkas užsiima amatu, o ne

pardavimo klientams nepavyks. Esu matęs ne vieną atvejį, kai žmo-

verslu. Kartais ir samdomame darbe galima sutikti žmonių, kurie

nės sužlugdė arba neišplėtojo savo verslų, nes bijojo, nemokėjo arba

tam tikroje srityje yra užsidegę aistruoliai, bet verslininkų ta aistra yra

nenorėjo pardavinėti. Pardavimas jiems asocijuojasi su tarybinių laikų

ryškesnė. Dažnai sakoma: „Aišku, jis dėl visko jaudinasi, nes čia jo

turginiais spekuliantais. Bet pardavinėti teks! Smulkiajame versle pinigai

verslas, o aš čia dirbu už algą ir man kitaip.“ Aistra yra ne todėl, kad

ateina iš dviejų šaltinių: iš to, kiek jūs, kaip savininkas, nuolat įnešate,

tai jo verslas, o jis turi TOKĮ verslą, nes tai jo aistra.

arba iš to, kiek parduodate.

Kitas svarbus verslo ir samdomo darbo skirtumas – atsakomybė.

Verslas nuo samdomo darbo skiriasi ir tuo, kad versle versli-

Jeigu jūs nepadarysite, dažniausiai niekas ir nepadarys. Kai esate sam-

ninkas turi būti Barbe devyndarbe. Jeigu esate gamybos vadovas,

domas darbuotojas, sakote: „Susirgau, nieko baisaus, savaitę pasirgsiu,

dirbantis didelėje gamybos įmonėje, užtenka išmanyti pagrindinius

pasaulis nesugrius.“ Kai dirbate savo versle, matyt, pasaulis nesugriūtų,

dalykus apie rinkodarą. O jei turite verslą – turite suprasti ir finansus,

jei savaitę pasirgtumėte, bet jaučiate atsakomybę – reikės mokėti

ir gamybą, ir tiekimą, ir rinkodarą, ir technologijas, ir prekių ženklus

algas, ar yra sąskaitoje pinigų, ar klientai patenkinti... Atsakomybės

bei lyderystę, ir t. t. Geras verslininkas yra tas, kuris žino apie visas

jausmas graužia ir jis daug stipresnis nei samdomame darbe.

įmonės veiklos sritis po nedaug, bet pakankamai, kad suprastų, kas
ten vyksta. O geras specialistas žino labai daug apie tam tikrą sritį.
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Daugelis savo verslus pradėjusių aukšto lygio vadovų vienu iš

Kartais juokaujama, kad ekspertas yra tas, kuris žino daug apie siaurą

esminių skirtumų įvardija galvos skausmą ir atsakomybę būtent už

sritį, o absoliutus ekspertas – kuris žino absoliučiai viską apie abso-

pinigų srautus. Dirbant didelėje įmonėje, tai nėra taip aktualu, kaip

liutų nieką. Versle turite išmanyti skirtingas sritis. Dažnai būna, kad

smulkiajame versle. Smulkiajame ir vidutiniame versle beveik visada

įmonių vadovai pradėjo verslą mokėdami tik vieną konkrečią sritį arba

turite apie tai galvoti. Samdomame darbe pinigų srautų klausimas

apskritai ištikti verslumo priepuolio, o štai, pavyzdžiui, rinkodaros ar
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kurios kitos silpnos verslo srities nepaiso, nors reikėtų. Žinoma, vieni

temą. Tačiau net toje pačioje įmonėje nemažai žmonių sakė: „Niekas

dalykai patinka daugiau, kiti – mažiau, šiuos galima deleguoti atlikti

nesuveiks, tuoj čia viskas užsilenks ir įmonė bankrutuos.“ Nepaisant

kažkam kitam, bet delegavimas nereiškia, kad nereikia suprasti tos

skeptikų ir abejojančiųjų, toks verslo modelis įgauna pagreitį.

srities (pavyzdžiui, buhalterio atneštos pelno ir nuostolių ataskaitos).
Kalbėdami apie verslą keliame pagrindinius klausimus:
Kitas iššūkis, kurį įvardija daugelis vadovų didelėse įmonėse, –

• Ką galite parduoti?

rasti darbuotojų. Jeigu esate „TELE2“ generalinis direktorius ir norite

• Kiek galite parduoti?

pasikviesti naują komandos narį – visada turite daug pranašumų:

• Kaip galite išplėsti pardavimą (rasti daugiau klientų)?

didelė bendrovė ir pan. Bet jeigu esate 4 žmonių įmonė UAB „Ragai

• Kaip galite padidinti veiklos efektyvumą (padaryti daugiau

ir kanopos“, labai sunku rasti aukšto skrydžio žmonių. Juolab kad
dažniausiai tokio požiūrio žmonės, kurie jums reikalingi nedidelėje
įmonėje, šiek tiek skiriasi nuo tų, kurie būna reikalingi didelėse organizacijose.
Paskutinis samdomo darbo skirtumas nuo verslo yra tas, kad
pradėjus savo verslą dauguma aplink yra kritikai, kurie žino, kad jums
nepavyks. Nesvarbu, kokia idėja, tai – nesąmonė, neapgalvota ir pan.
Pavyzdys: vienoje mano kliento įmonėje dirba 600 darbuotojų ir planuojama priimti dar 200. Jie sugalvojo per siuvimo įmonės gamybinę
standartinę liniją leisti vienetinius užsakymus, t. y. išlaikyti tokį patį
našumą kaip masinėje gamyboje, bet kad kiekvienas kostiumas būtų
visiškai kitoks. (Kai aš pasiūliau tokį veiklos modelį vienai Lietuvos
įmonei, sulaukiau atsakymo, kad žmogus, kuris sugalvos, kaip taip
dirbant neprarasti pelningumo, bus vertas Nobelio premijos.) Šios

nedidindami išlaidų)?
Bet kuri verslo idėja turi prasidėti nuo to, ką jūs pardavinėsite,
o ne kaip gaminsite, iš kur pirksite ir pan. Toliau nuspręskite, kiek
galite parduoti. Atsižvelgdami į tai, kiek galite parduoti, nustatykite
kainą. Laikai, kai verslas kainą nustatydavo pagal principą savikaina + gobšumo lygis, baigėsi. Dabar kainą lemia du esminiai dalykai:
nauda, kurią gauna klientas, ir galimos alternatyvos.
Visi šneka apie Henry Fordą kaip apie žmogų, kuris sugalvojo
gamybinę liniją ir kurio didžiausias nuopelnas – konvejeris. Iš tikrųjų
didžiausias jo nuopelnas tas, kad jis pirmas subordinavo gamybą
rinkai – nusprendęs, kad toje rinkoje galima parduoti labai daug
mašinų už tam tikrą (žemą) kainą, gamybinės veiklos modelį sukūrė
pasiekti tą rinkos kainą.

įmonės vadovas ir savininkas norėjo sukurti būtent tokį verslo modelį,
o mes turėjome padėti jam sukurti klientų paieškos ir pardavimo sis-
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Kas yra konkurencinis pranašumas? Konkurencija (lot. concurrentia <

rinka. Prieš 3 metus vieną trečiadienį išėjo „Bitės“ reklama: „BOMBA,

concurro – bėgu drauge). Konkurencingas – bėgantis greičiau už kitus.

NERIBOTI pokalbiai ir SMS – 22 Lt per mėnesį.“ Ketvirtadienio rytas.

Konkurencingas verslas generuoja daugiau tikslo vienetų (lyginant su

„Tele2“ reklama: „Pas mus tas pats, bet – 21 Lt.“ Kiek laiko „Bitė“ turėjo

kitais), o tikslo vienetai – pinigai. Konkurencinis pranašumas nereiškia,

konkurencinį pranašumą? Vieną parą. Ar kaina yra geras konkurencinis

kad turite būti idealus. Aš konkurencinį pranašumą iliustruoju tokia

pranašumas? Blogas. Labai lengva nukopijuoti.

istorija:
Du lietuvių verslininkai išvažiavo į Afrikos safarį medžioti liūto.
Ryte vienas užeina pas kitą į kambarį, šis sėdi ant lovos ir aunasi
sportinius batus bėgimui.
– Čia juk ne medžioklinė avalynė.
– Žinau, bet gyvenime visko būna, gal liūtai bus du, gal netyčia
prašausim, šautuvas užsikirs.
– Tu turbūt humoristas, ar žinai, kad liūtas gali pasiekti iki 60 km/h
greitį?
– Aišku, žinau.
– Manai, kad bėgsi greičiau negu liūtas?
– Man nereikia bėgti greičiau nei liūtas, man užteks bėgti greičiau
negu tu.
Norint būti konkurencingam, nereikia būti idealiam, tik bėgti
greičiau negu konkurentas.
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Daugelis sako, kad „Ryanair“ konkurencinis pranašumas – kaina.
Tačiau tai netiesa. Jie iš esmės pakeitė oro bendrovės veiklos modelį. Taigi „Ryanair“ konkurencinis pranašumas – būtent toks veiklos
modelis. „Ryanair“ suprato, kad pridėtinė vertė kuriama, kai lėktuvas
su keleiviais skrenda. Todėl jie sudėliojo savo procesus taip, kad
lėktuvai kuo trumpiau stovėtų. Lėktuvas turi skristi. Ir juk nebūtina
skraidyti į pagrindinius oro uostus.
Kinijos gamintojų esminis konkurencinis pranašumas – irgi ne kaina.
Kodėl negalima nukopijuoti jų kainos? Kinijos gamintojų konkurencinis
pranašumas – mastas. Vienas žaliavos tiekėjas man yra pasakojęs,
kad vienai Kinijos gamyklai parduoda daugiau negu visose Baltijos
šalyse. Natūralu, kad tokio didelio pirkėjo kainos kitokios. Geras
ilgalaikis konkurencinis pranašumas yra tai, ką sunku nukopijuoti.
Kaina yra lengviausiai nukopijuojamas konkurencinis pranašumas.

Pamąstykime. Koks būtent jūsų įmonės verslo esminis konku-

Kokie veiksniai daro įtaką konkurenciniam pranašumui ir lemia verslo

rencinis pranašumas? Ar konkurencinis pranašumas gali būti kaina?

sėkmę? Pirmiausia – įmonės darbuotojai. Ar jūs galite konkurentą

Panagrinėkime vieną pavyzdį. Yra viena Lietuvos rinka, kurioje labai

kitoje gatvės pusėje nukonkuruoti, turėdami geresnių darbuotojų?

aktyviai konkuruojama kaina. Tai telekomunikacijos, mobiliojo ryšio

Teorinė galimybė egzistuoja. Juolab kad ir dabar jūsų verslas (tikėtina)
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laikosi dėl jūsų kvalifikacijos. Tačiau kalbant apie darbuotojus –

reikalauja ryžto kažką iš esmės pakeisti. Juk vadovams taip įprasta

kodėl konkurentas negali turėti gerų darbuotojų ar persivilioti jūsiškių?

galvoti: „Pas mus tai neveiks. Mes kitokie. Turime savo specifiką.“

Lietuvos įmonės konkuruoja Europos Sąjungos darbo rinkoje. Manau,
ne vienas šios knygos skaitytojas yra praradęs darbuotoją, kai šis

Jokie išoriniai veiksniai negali lemti ilgalaikio konkurencinio prana-

išvažiavo į Angliją ar Ispaniją. Jaunimui tai ne tik atlyginimo, bet

šumo. Nes išoriniais veiksniais (pigesnės žaliavos, mažesni mokesčiai

ir karjeros perspektyvos klausimas.

ir t. t.) lengvai gali pasinaudoti ir konkurentai. Taigi, kas yra ilgalaikis
konkurencinis pranašumas? Konkurencinis pranašumas – tai

Kitas svarbus veiksnys – naudojami darbo įrankiai. Natūralu, kad

gebėjimas patenkinti reikšmingą klientų (pakankamai didelėje

žmogus, kasantis griovį ekskavatoriumi, iškas jį greičiau nei kasantis

rinkoje) poreikį daug geriau nei konkurentai. Mobiliųjų telefonų

kastuvu. Bet kai jūs turite įrankį, kiek laiko konkurentui reikia, kad

gamintojai konkuruoja dėl ekrano dydžio, procesoriaus dažnio (tarsi

nusipirktų tokį patį? Jeigu jūs galėjote įsigyti kažkokių įrankių – galės

skaičiuotume svarbius kosminio palydovo paleidimo parametrus),

ir konkurentas, klausimas tik – kiek laiko tai užtruks.

storio (ar 5 mm, ar 4,5 mm), gramų (220 ar 207?). Ar tai esminis
kliento poreikis? Ar tai reikšmingas skirtumas? Kas labiausiai nervina
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Tačiau, be darbuotojų kvalifikacijos ir įrankių efektyvumo, yra ir

klientus? Greitai išsikraunanti telefono baterija. Klientą tai erzina. Todėl

trečias veiksnys. Jei palyginsime įmones, kurios užsiima ta pačia

tai ir yra kliento esminis poreikis. Ne telefono storis. Patenkinkite tai,

veikla, pamatysime įdomių efektyvumo skirtumų. Pavyzdžiui, airių

kas klientui svarbu ir ko kiti nesugeba patenkinti. Daug bendrovių,

medienos sektoriaus efektyvumas (pridėtinė vertė, tenkanti vienam

kalbėdamos apie konkurencinį pranašumą, dažnai pamiršta sau

darbuotojui) 3–4 kartus didesnis nei Lietuvoje. Ar galima sakyti, kad

užduoti klausimą, ar klientui tai svarbu. Konkurencinis pranašumas

airių darbuotojai 4 kartus gudresni? Lietuvoje darbuotojai nėra kvai-

susijęs su klientų poreikiais. Galime būti geri kurioje nors srityje, bet

li, įrangą airiai turi labai panašią, tai kodėl toks esminis skirtumas?

jeigu klientui tai nesvarbu, iš esmės mes neturime konkurencinio

Vienas baldų sektoriuje dirbantis klientas buvo ekskursijoje Suomijos

pranašumo. Juk yra patenkintų klientų, pagalvokite, kodėl jie iš jūsų

baldų gamykloje. Pasakojo, kad tai lyg jo gamyklos kopija: įrenginiai

pirko? Jeigu turite patenkintą klientą, vadinasi, patenkinote reikšmingą

ir produkcija panašūs, skiriasi tik gamybos organizavimas – visi tarsi

jo poreikį, apie kurį jūsų konkurentas nepagalvojo. Turime suprasti,

miega kaip musės pavasarį, tačiau pagamina pustrečio karto daugiau.

kuo klientui reikšmingas mūsų produktas ir visas pasiūlymas. Kai ku-

Vadybos metodai yra svarbiausias įmonės konkurencingumo veiksnys,

riais atvejais tokios smulkmenos kaip patikimumas, greitis, kokybė

nes jį sunkiausia nukopijuoti. Jie nereikalauja daug investicijų, tačiau

ar garantijos gali būti daug svarbiau negu kaina.
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Net 90 atvejų iš 100, kai skundžiamasi menku pardavimu, pa-

Kai man skambina siūlydami ką nors pirkti, skirtingai nuo normalių

klausus, kaip klientai vartoja produktą, atsakoma: „Koks skirtumas,

žmonių, aš šnekuosi su pardavėjais, nes man įdomu, kaip vyksta

nusipirko, ir gerai.“ Tai jeigu jums neįdomu, kaip klientas vartoja,

pardavimo procesas: „Laba diena, norime Jums pasiūlyti naują

kaip jūs galite suprasti kliento poreikius? Yra daug klientui reikšmingų

tinklalapį, šiandien taikome nuolaidą.“ – „O kodėl man reikėtų keisti

dalykų, kuriuos pakeisti jums nieko nekainuoja, o klientui tai gali reikšti

tinklalapį?“ – „Na, jūsų spalvos senos“, ir pan. Tai ką, prarūgusios?

labai daug. Kartais nereikia ieškoti nieko sudėtingo.

Taigi kliento poreikius turite mokėti patenkinti taip, kad konkurentui
būtu sunku nukopijuoti.

Aš dažnai klausiu gamybininkų, koks jų užsakymų atlikimo laiku
rodiklis. Kai kurie atsakymai skamba netgi vaikiškai: „Žinau, kad mes

Vienoje konferencijoje teko girdėti pasiūlymą klientui: „Jūsų užsa-

nevėluojame, nors nematuojame“; „Dar nė karto manęs niekas nepri-

kymą vykdome per savaitę ir, jeigu pavėluojame, už 1 dieną gaunate

vertė sumokėti baudos už vėlavimą, todėl aš niekada nevėluoju.“ Kiek

30 proc. nuolaidą, už antrą dieną – dar 20 proc., už kitas – dar po

kartų patys esate susidūrę su tiekėju, kuris pažadėjo ir neatliko laiku?

10 proc.“ Žodžiu, pavėluoja savaitę – gaunate užsakymą nemokamai.

Neretai gamybininkas, nurodydamas datą, iš karto žino, kad tikrai

Manote, klientui reikia tiekėjo baudų? Matyt, toje rinkoje klientui pati-

pažado neįvykdys, bet mano, kad meluoti yra normalu. Neva paskui

kimumas daug svarbesnis. Kad turėtumėte konkurencinį pranašumą,

jau ką nors sugalvosime. Taigi konkurencinis pranašumas gali būti

turite žinoti kliento poreikius. Yra ir daug daugiau įvairių konkurencinių

patikimumas – kada pažadėjome, tada padarėme. Kai kuriais atvejais

pranašumų, bet apie juos vėliau.

konkurencinis pranašumas gali būti kokia nors specifinė funkcija.
Taigi viena iš esminių ir būtinų sėkmingo verslo sąlygų – įgauti
Kaip ir su kostiumais: jeigu jūsų klientas – mažmeniniai tinklai,

konkurencinį pranašumą, išlaikyti jį ir mokėti juo pasinaudoti.

jiems jūsų individualaus kostiumo pasiūlymas neįdomus. Nespren-

Dažnai ateina Eliyahu Goldratto knygų paskaičiusių vadovų ir prašo

džia jų problemos. Jam geriau 5 proc. nuolaida. Kas yra klientas, jei

sukurti sistemą, kad iš jų pirktų. Tačiau jie nenori suprasti, ką daro

dirbate sektoriuje verslas-verslui? Įmonės. Jūs turite pardavinėti tik

gamyboje ne taip: „Tai, ką mes darome, darysime ir toliau“, t. y. vė-

vieną dalyką – pinigus, parodyti, kaip klientas, dirbdamas su jumis,

luosime ir pan. Konkurencinis pranašumas yra tai, ką jūs viduje darote

gali užsidirbti daugiau.

kitaip. Toliau tą konkurencinį pranašumą mes turime išlaikyti, t. y. tai
turi tapti sistema, leidžianti tą konkurencinį pranašumą išnaudoti. Tai,
kad jūs labai geri, nereiškia, kad iš jūsų pirks.
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Yra du įmonės augimo būdai. Kaip manote, kuris iš jų yra įprastesnis, dažniau sutinkamas?

tam jis turi užtikrinti stabilumą, o kad užtikrintų stabilumą, turi stengtis
Raudona

$

Verslo vadovas visada susiduria su dilema: jis nori sėkmingo verslo,
ir imtis įvairių veiksmų laiduojant verslo stabilumą, nes verslas pats
stabilus nebus (visa aplinka lemia jo nestabilumą). Antra vertus, nė
vieno sėkmingo verslo stabilumas nėra pakankamas elementas, tik

Žalia

būtina sąlyga. Verslą turite auginti. Neretai įmonės auginimo veiksmai
kelia pavojų įmonės stabilumui.

t

Žmonių kiekis pasaulyje auga raudonąja kreive, pasaulio ekonomika –
taip pat: kadangi žmonių kiekis auga, ekonomika negali augti žaliąja
kreive. Tačiau dažno verslo augimą iliustruoja žalioji kreivė – paaugome,
turime stabilų verslą, 6 metus iš eilės išlaikome tą pačią apyvartą.
Svarbiausias gamtos dėsnis – arba jūs augate, arba mirštate. Gamtoje
stabilumo nėra. Kai kas teisinasi, kad susidūrė su rinkos apribojimu
ir neturi kur augti. Tačiau koks tai verslas Lietuvoje, jei jau neturite
kur augti? Turite 70 proc. pasaulio rinkos?
Ką tokiu atveju turi daryti verslo savininkas, vadovas, kūrėjas?
Pirmiausia jis turi užtikrinti verslo augimą (plėtrą), dirbti su plėtros
iniciatyvomis, t. y. galvoti, kaip verslas atrodys poryt ir užporyt. Toks
yra jo (verslininko) vaidmuo. Kartu jis turi užtikrinti esamą srautą, tą
vadinamąjį stabilumą (vadybininko vaidmuo). Neretai smulkiojo verslo
savininkas dar dirba ir pačiame sraute: braižo, projektuoja, skaičiuoja,
programuoja (specialisto, amatininko vaidmuo).

Pasižiūrėkime vadovo amatininko akimis: daryti tai, kas patinka,
t. y. užsiimti specialybės dalyku, ar daryti tai, kas lemia verslo sėkmę
(užsiimti verslo kūrimu)? Čia yra viena iš didžiausių bėdų: profesinėje
srityje yra patirtis, įdirbis, komforto zona. Ne šiaip sau tas verslas
klesti ar bent jau išgyvena. Toje srityje jūs viską žinote, tam skirti ne
metai ir ne dveji. O štai vadybos ir verslo kūrimo darbai – bėda, nes
tai nepažįstama arba ne tiek gerai pažįstama sritis.
Kodėl verslo kūrimas prieštarauja tam, kas jums patinka? Dažniausiai
smulkiojo verslo įkūrėjas – verslumo priepuolio auka, turinti aistrą
konkrečiai sričiai (programavimui ar pan.). Jam patinka. Kaip ir man,
patinka apribojimų teorija ir LEAN sistema. Patinka tuo užsiimti
ir diegti klientų įmonėse. Daugelyje smulkiųjų verslų neretai pats
įmonės vadovas yra puikus specialistas, t. y. geriausias dizaineris,
programuotojas, inžinierius, architektas ar pan. Tai faktas. Kaip
tai daro įtaką pasirenkamiems klientams? Ateina klientas be jokio
iššūkio – elementari standartinė situacija, neįdomu. Kita vertus, jeigu
tas specialistas daugiau užsiims vadyba, o ne specialybės darbais,
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gali atsitikti taip, kad kiti darbuotojai jį pasivys ar net aplenks, ir jis

Tam, kad išspręstumėte dilemą tarp „daryti tai, kas patinka“

nebebus geriausias tos srities specialistas. Tai smūgis Specialisto ego,

ir „daryti tai, ką reikia“, reikėtų suvokti, jog jūs norite, kad jūsų verslas

nes būti ekspertu jam patinka. Kuriant verslą daroma daug klaidų,

klestėtų. Kurti verslą iš tiesų yra linksma. Tai nėra itin sudėtingas raketų

nes ten yra kitokios žaidimo taisyklės. Tarsi išeinama iš krepšinio į

mokslas. Taip, tai reikalauja tam tikrų žinių ir įgūdžių, bet sukurti raketą

futbolą. Kam patinka užsiimti tuo, ko nemoka?

daug sudėtingiau nei sukurti verslą. Ir tai yra smagu. Tereikia šiek tiek
pasitobulinti. Kartu tai turi jums ir patikti. Jeigu visiškai nepatinka,

Taigi, ką daro verslo savininkas? Jis vienu metu bando suderinti

nekankinkite ir neapgaudinėkite savęs, būkite amatininku ir tiek. Jeigu

visus vaidmenis. Tokio kompromiso rezultatas – sustojusi įmonės

nenorite užsiimti verslo kūrimu, bet norite sukurti verslą – samdykitės

plėtra, nuolat pasikartojantys „gaisrai“, sunku išvažiuoti atostogų ir

išorinį vadovą. Jis gali atlikti tą darbą. Gal atliks geriau, gal blogiau, bet

palikti verslą be priežiūros. O svarbiausia, kad verslas tampa labai

nebūtinai turite būti savo verslo vadovu. Dar galite turėti konsultantą,

trapus ir neatsparus išoriniam poveikiui.

bet konsultantas, kaip ir treneris, už jus distancijos nenubėgs.

Knygoje „Verslo mitas“ M. E. Gerberis įvardijo 3 esmines skrybėles,
kurias verslininkas dėvi vienu metu, t. y. verslininko (entrepreneur),
vadovo (manager) ir specialisto (technician). Kiek laiko savo versle
jūs atliekate vieną ar kitą vaidmenį? Visi vaidmenys yra svarbūs (ypač
smulkiajame versle). Klausimas tik kokį vaidmenį atliekate ir kiek laiko.
Yra puiki Jimo Collinso knyga „Good to Great“ („Nuo gero prie
puikaus“), kur aptariami įvairiausių vadovų tipai. Ten apibūdinamas
vadinamojo penkto lygio vadovas. Jis nesako darbuotojams, kiek yra
valandų, o kuria laikrodį. Tai žmogus, kuris sukuria sistemą, o ne
pats yra sistema. Pirmo lygio vadovas, priešingai, yra labai puikus
savo srities specialistas. Deja, pirmo lygio vadovai nesukuria puikių
bendrovių.
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Verslininko laiko skirstymas

neskubus, bet svarbus. Situacija, palikta savieigai, turi tendenciją iš
blogos tapti labai bloga.
Įsivaizduokite, skamba telefonas, jūs nežinote, skambutis svar-

Pirmas dalykas, nuo kurio prasideda verslo kūrimas, – tinkamas
savo laiko paskirstymas. Kadangi verslo tikslas yra uždirbti pinigų
dabar ir ateityje, mes šnekame ne tik apie dabartį, bet ir apie ateitį,
todėl reikia sukurti sistemą. Stephenas R. Covey knygoje „7 sėkmingų

Nesvarbu

Svarbu

žmonių įpročiai“3 pristato laiko kvadrantą:

bus ar ne. Skamba... lyg ir skubus. Bet jūs nežinote, gal skambina
pasiūlyti reklamą kataloge. Svarbu išmokti pasakyti ne, svarbus tam
tikras prioritetiškumas. Kartais įmonių vadovai prašo pasakyti, ką jie
turi daryti, tada aš sakau: „Geriau sutariam, ko jūs tikrai nebedarysite.
Ką reikia daryti, jūs ir taip žinote.“ Efektyvumas pirmiausia atsiranda
tada, kai susidėliojate ne ką darysite, o ko tikrai nedarysite.

Skubu

Neskubu

I
III

II
IV

Esminis verslo gyvavimo apribojimas, stabdantis verslo plėtrą
ir augimą, E. Goldratto manymu, kažkada buvo nepakankami pajėgumai. Jis aprašė, kaip valdyti tuos vidinius apribojimus. Paskui, jo
nuomone, apribojimas persikėlė į išorę – juo tapo pardavimas. Mano
nuomone, esminis bet kurios organizacijos apribojimas yra vadovų
negebėjimas planuoti, vykdyti ir kontroliuoti tobulinimo iniciatyvų,
numatyti, ką įmonėje reikia keisti, tai susiplanuoti ir įgyvendinti. Dažnai
kyla klausimas, kas ką valdo? Jūs savo verslą ar verslas jus? Kas

Jis suskirsto darbus pagal skubą ir svarbą. Skubūs ir svarbūs

kam dirba? Jūs susikūrėte verslą ar amžiną darbo vietą? Amžina vieta

darbai: gaisrai. Skubu, nes dega, svarbu – negalime palikti. Pats

niekada nedings, iš jos išeiti niekada negalite. Būna, išvažiuoja vadovas

svarbiausias dalykas – turime skirti laiko svarbiems, bet ne skubiems

atostogų ir jau kitą dieną prasideda abstinencijos sindromas – jau,

darbams, t. y. sistemai kurti. Susidaro užburtas ratas – kuo labiau

matyt, niekas nedirba, nes antrą dieną niekas neskambina ko nors

vengiate atlikti vadovo darbus, tuo dažniau tenka susidurti su gais-

pasiklausti.

rais. Kuo mažiau laiko praleidžiate antrame kvadrante, t. y. skiriate
laiko ne skubiems, bet svarbiems darbams, tuo daugiau kyla gaisrų.
Gaisras – darbas, kuris yra svarbus ir skubus, bet kažkada jis buvo
34
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Stephen R. Covey, 7 Habits of Highly Effective People, 2004.
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Daugelis smulkiųjų verslų savininkų netinkamai reaguoja į dirgiklius,

Net fizinę negalią turintys žmonės sukuria verslų. Pirmame

remdamiesi savo įpročiais. Užuot nuraminę nepatenkintą klientą

„Nuo amato prie verslo“ kurse buvo žmogus, 19-os metų netekęs

ir pakoregavę sistemą, sako: „Ai, kitą kartą pats atliksiu darbą, nes

regėjimo, tačiau turintis savo verslą, sukūręs darbo vietas 25 žmo-

kiti nemoka. Kas tuos kvailius priėmė į įmonę? Aš dirbu, kad jiems

nėms, turintiems įvairių negalių (regėjimo ir pan.). Jis ne tik neima iš

algas mokėčiau?“ Jeigu nuolat aplink visi kvaili, o jūs protingas, gal jau

valstybės pinigų, nėra išlaikytinis, tačiau dar ir kitiems sukūrė darbo

reikėtų įvertinti padėtį iš naujo?

vietų. Daugelis žmonių net nežino, kiek jie gali.

Išmokti dainuoti yra sunkiau nei išmokti kurti sėkmingą besiplė-

Viena iš sąlygų sukurti verslą kaip laikrodį – apsisprendimas.

tojantį verslą. Nėra sunku, reikia įgūdžių, įpročių ir žinių. Ne visi nori

Svarbiausia atsakyti sau, ar ir toliau norite užsiimti amatu, ar norite

ar gali būti verslininkais. Juk ir dainuoti moka ne visi – apie 20 proc.

kurti verslą. Būti amatininku normalu ir tikrai gerai. Rinkai reikia laisvų

žmonių neturi klausos.

dizainerių, programuotojų, tinkuotojų ir pan. Tačiau jeigu nusprendėte
būti amatininku, nesikankinkite, kad tai nesiklosto kaip verslas. Ne visi

Esminis dalykas, kurio reikia norint būti verslininku, – tolerancija

turi būti verslininkais. Svarbiausia apsispręsti. Jeigu kurti verslą sekasi,

rizikai. Kai kuriems geriau saugumas, jie bijo rizikos patys imtis

labai greitai tai tampa hobiu. Taigi, atsakykite sau, kas jūs esate ir kuo

verslo, geriau dirba samdomą darbą. Tačiau kiti žmonės saugiau

norite būti. Niekas kitas už jus neatsakys.

jaučiasi padėtį kontroliuodami patys. Aš visada jaučiuosi saugiau, kai
už vairo sėdžiu pats, negu kai mane veža. Tas pats ir su verslu. Jeigu

Jeigu vis dėlto apsisprendėte kurti verslą, nuspręskite, kiek laiko

jums nesinori atsakomybės, galite važiuoti autobusu, kurį vairuoja

skirsite verslo sistemai kurti. Juk jūsų esminis apribojimas – tai jūsų

profesionalus vairuotojas, t. y. dirbti samdomą darbą. Tokiu atveju

laikas. Mano nuomone, noras dirbti 16 val. per parą nėra nei vadovo,

jūs padėties visai nevaldote, esate priklausomas nuo vairuotojo. Versle

nei verslininko įprotis. Kai žmogus dirba rutininį darbą, jis neturi laiko

didesnė atsakomybė, bet, mano požiūriu, tai ir didesnis saugumas.

galvoti. Kaip tame anekdote:

Visgi, jei skaitote šią knygą, matyt, esate tarp tų, kurie ryžosi įlipti

– Tavo kirvis atšipęs, pasidaryk pertrauką ir pagaląsk.

į tą balą (ar bent planuoja). Todėl galite turėti pakankamai sėkmingą

– Negaliu, ir taip nuo grafiko atsilieku. Kapot reikia, kapot!

verslą. Gal bus ne 1000 darbuotojų, o 10–20, t. y. augantis verslas.

„Verslo žiniose“ kažkada perskaičiau straipsnį pavadinimu
„Daugiausia pasiekia nežinantys“. Gudriai pavadinta, bet esmė
tokia: daugiausia pasiekia tos įmonės, kurių vadovai nuolat ko nors
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Užrašams

nežino ir tobulinasi: eina į mokymus, konferencijas, skaito knygas,
nebijo klausti ir keistis.
Verslas yra gyvenimo dalis, o ne atvirkščiai. Žinoma, tai jūsų apsisprendimas, bet, mano nuomone, verslas nėra vienintelis dalykas,
kuriuo žmogus turi užsiimti. Taip, kartais ta aistra virsta prakeiksmu,
kai šeima ir draugai lieka trečiame plane. 16 valandų, 10 valandų
ar 5 valandos per dieną? Tai jūsų apsisprendimas. Mano manymu,
dauguma, dirbdami tą patį darbą, norėtų dirbti mažiau ir turėti ne
prastesnių arba geresnių rezultatų už konkurentus.
Svarbu įgauti laiko valdymo įgūdžių. 8 valandos per savaitę
turėtų būti skirti verslui tobulinti. Atrodytų – elementaru ir paprasta, tačiau daugeliui smulkiojo verslo vadovų tai tampa iššūkiu
(tas 8 valandas per savaitę skirti darbui su įmone, o ne įmonėje).
Namų darbas: pasidarykite dienos fotografiją interneto tinklalapyje
www.toggl.com. Ten reikės įvesti, kuriuo laiku ką dirbate. Po savaitės
gausite ataskaitą. Tikiuosi, nebus taip, kad dirbate 12-a valandų,
o ataskaitoje – tik 7-ios. Kur dingsta 5-ios? Pradeda graužti sąžinė
ir tada geriausias sprendimas – nebematuoti? Jeigu nenustatysite,
kurie darbai svarbūs, o kurie ne, nenustebkite, jeigu rutina suvalgys
daugiau nei 80 proc. laiko. Tiesiog keiskite savo įpročius, t. y. ugdykite
VADOVO įpročius – atsisakykite nesvarbių darbų, deleguokite dalį
(ne tokių svarbių) darbų kitiems. Vadovo rutininiai darbai ir gaisrai
neturėtų užimti daugiau nei 20 proc. laiko.

38

39

