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Įvadas
Šiuolaikinio verslo sąlygos dinamiškai keičia nusistovėjusias taisykles, susiformavusius
papročius, “nurašo” istorinę patirtį. Plintant visuotiniam informacijos pasiekiamumui neišvengiamai
didėja konkurencija kiekviename verslo sektoriuje. Siekiantys sėkmingos veiklos verslininkai
nebegali pasikliauti tradicinėmis namų rinkomis, esamu klientų ratu, XXa pabaigoje nusistovėjusia
rinkos sandara. Atsivėrusios naujos rinkos žada ne tik naujas galimybes, bet tuo pačiu grasina ir
pavojais- iš šalies ateisiančia konkurencija. Norint sėkmingai plėtoti nuosavą verslą tenka taikytis
prie globalizacijos iššūkių. Nebeužtenka vien tik orientacijos į užsienio rinkas- verslo aplinkos
dinamika, greitis kuriuo vystosi naujos sąlygos bei vyksta pokyčiai reikalauja momentinės reakcijos
į pokyčius.
Kaip savalaikiai reaguoti į aplinkos pokyčius, priimti sprendimus susijusius su verslu už namų
rinkos ribų, tuo pačiu neapleidžiant esminių verslo funkcijų – pridėtinės vertės kūrimo (kasdieninės
verslo veiklos- produktų kūrimo, paslaugų teikimo)?
Vienas iš galimų atsakymų į šį esminį klausimą- galimybė pasinaudoti išorinio verslo konsultanto
paslaugomis. Nepriklausomi, objektyvųs, diskretiški bei kompetetingi verslo konsultantai gali
išlaisvinti verslininką nuo informacijos rinkimo, analizavimo, sprendimo variantų lyginimo.
Naudojimasis išorinių verslo konsultantų paslaugomis ženkliai sumažina klaidingo sprendimo
prėmimo galimybę, bei sutrumpima sprendimo priėmimo laiką.
Siekiantiems efektyviai naudotis išorinių konsultantų paslaugomis, išsikelti aiškius tikslus tiksliai
suformuluoti

uždavinius bei susiformuoti pagįstus lūkęsčius derėtų susipažinti su verslo

konsultavimo paslaugų “virtuve”.
Šioje medžiagoje pateikta informacija padės suprasti išorinio verslo konsultavimo esmę, taikymo
sritis, galimus pasiekti rezultatus bei suvokti pridėtinę vertę kurią įmonei gali suteikti kvalifikuotos
verslo konsultacijos.
Pateikta informacija apie verslo konsultavimo procesą, reglamentavimą bei taisykles leis pasirinkti
maksimaliai poreikisu atitinkantį konsultantą, suteiksiantį reikiamą informaciją/ paslaugas už
optimalias sąnaudas.
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1. Išorinis konsultavimas: efektyvumas, pridėtinė vertė, išteklių
optimizavimas
Verslo pasaulyje sklando daug mitų apie verslo konsultantus. Plačiai paplitęs konsultanto –
ciniško egoisto su labai gerai išlavinta kalbėsena, orientuoto į kuo didesnį pinigų kiekio iš kliento
“išplėšimą” įvaizdis. Neretai konsultantas yra tapatinamas su profesionaliu entrepreneriu,
pardavimų didinimo specialistu. Yra manančių, jog išoriniai konsultantai yra aiškią nuomonė
turintys į tikslą orientuoti perfekcionistai, profesionaliai konsultuojantys įmonių vadovus.
Milan Kubr, išorinius konsultantus apibūdina kaip “ nepriklausomus profesionalius
konsultavimo paslaugų teikėjus įmonėms ir jų vadovams siekiant padėti pasiekti organizacijos
tikslus, išspręsti išsikeltus uždavinius, vadybos ir verslo problemas, nustatyti bei išnaudoti naujai
atsiradusias galimybes, sustiprinti mokymosi bei pokyčių valdymo funkcijas.
Shapiro/Eccles/Soske

išorinio

konsultavimo

procesą

apibūdina

kaip

“suplanuotą

intervenciją į organizaciją su tikslu rasti joje galimai egzistuojančią problemą, bei ją radus ir
įdentifikavus pasiūlyti pagrįstą būdą jai išspresti.”
ICMCI- (International Council of Management Consulting Institutes) Tarptautinė verslo
konsultantų organizacijų taryba) pateikia savą išorinio konsultavimo apibrėžimą:
Vadybos konsultacijos- tai privačioms ir visuomeninėms organizacijoms, asmenims nepriklausimų
ir kvalifikuotų asmenų ar asmens siūloma paslauga strategijos, valdymo procedūrų bei metodų
problemoms nustatyti, ištirti bei pasiūlyti jų sprendimo veiksmųs.
Apibendrinant galime konstatuoti, jog išorinis vadybos konsultantas yra nepriklausimas atitinkamos
kvalifikacijos asmuo (juridinis arba fizinis), profesionaliai teikiantis sekančias paslaugas
organizacijoms:


Problemų įdentifikavimas bei tyrimas;



Sprendimo būdo (-ų) suformulavimas bei pasiūlymas;



Asistavimas juos įgyvendinant;

Išorinis konsultantas jį pasamdžiusioje organizacijoje dalinai arba iš esmės atlieka patarėjo,
atstovo, mokytojo, Coacher’io, moderatoriaus funkcijas.
Vadybos konsultavimo veikla yra paremta šiais esminiais momentais:
Paslaugos profesionalumas. Konsultantas norėdamas sėkmingai vykdyti savo veiklą turi
generuoti maksimaliai aukštą pridėtinę vertę užsakovui “reikiamu laiku bei tinkamoje vietoje”;
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Paslaugos autonomiškumas. Išorinis konsultantas turi būti visiškai nepriklausomas nuo savo
užsakovo. Ši sąlyga garantuoja užsakovo objektyvumą bei nešąliškumą, ko pasekoje tiek
užsakovo veiklos analizė, tiek siūlymai problemoms spręsti yra suformuojami orientuojantis į tikslą,
kas užtikrina konsultavimo paslaugų veiksmingumą;
Paslaugos laikinumas. Išorinis konsultantas nėra užsakovo komandos narys ar samdomas
darbuotojas. Konsultanto tikslas yra atlikti jam suformuluotą užduotį numatytu laiku bei tai atlikus
užbaigti bendradarbiavimą konkrečiuoju atveju.
Paslaugos komercializacija. Išorinio konsultanto tikslas- gauti materialų atlygį už suteiktas
paslaugas.
Naudojantis išorinio konsultavimo paslaugomis paprastai siekiama tokių tikslų:
1. Inovacijos. Išorinio konsultanto pagalba organizacija „mobilizuoja“ savo kūrybinį
potencialą, jo pagalba nukreipia pastangas reikalinga kryptimi, ko pasekoje gimsta
inovatyvus produktas/ sprendimas;
2. Pažangūs analitiniai įgūdžiai. Išorinis konsultantas nuolatos besispecializuodamas savo
veiklos sferoje greičiau sukaupia, operatyviau atnaujina bei efektyviau perteikia analitinės
veiklos rezultatus užsakovui nei vidinis personalas, kuris, paprastai sprendžia platesnės
sferos uždavinius;
3. Išsamus organizacijos problemų pažinimas. Išorinis konsultantas, kaip „žmogus iš
šalies“ nėra saikstomas su tiriama organizacija vidiniais saitais, nėra priklausomas nuo jos
tradicijų, istoriškai susiklosčiusių aplinkybių. Dėl šios priežasties jis gali nagrinėti
organizaciją objektyviai, be išankstinių nusistatymų ar prerogatyvų. Paprastai tai lemia
tikslų ir savalaikį organizacijos problemų identifikavimą;
4. Specifinės sektoriaus žinios. Siaura išorinio konsultanto specializacijos sritis leidžia joje
sukaupti maksimalias kompetencijas, ką sunku ir, dažniausiai, ekonomiškai nenaudinga
daryti organizacijos vidiniam personalui.
Išorinio konsultavimo paslaugų poreikis organizacijoje paprastai atsiranda siekiant sekančių tikslų:
 Organizacijos vertinimas. Išorinis konsultantas gali pateikti organizacijai rūpimus
(reikalingus) duomenis, skaičius, faktus.
 Objektyvaus požiūrio poreikis. Išorinis konsultantas, nesusaistytas su užsakovu
istoriniais ryšiais, nusistovėjusiomis tradicijomis bei nedalyvavęs peržiūrimų sprendimų
priėmime situaciją greičiausiai vertins objektyviau nei vidinis personalas;
 Pasinaudojimas išorinio konsultanto autoritetu. Rekomenduoto išorės konsultanto
reputacija gali tapti svariu argumentu siekiant apginti pasirinktą sprendimą;

4

 Išteklių bei įgūdžių stoka. Dažnai organizacijai turėti (išlaikyti) reikiamos kvalifikacijos
specialistą yra netikslinga. Jo paslaugomis kasdieninėje veikloje nesinaudojančiai
organizacijai kompetencijų palaikymas arba bus neracionalus (per brangus), arba, to
nedarant, specialistas praras reikiamą kvalifikaciją, ko pasekoje jo paslaugos organizacijai
taps neefektyviomis.
 Greito rezultato siekimas. Siekis gauti greitą rezultatą tuo pat metu nenutraukiant
kasdieninių veiklų neleidžia „mobilizuoti“ jų siekimui vidinį organizacijos personalą. Išorinis
konsultantas visus resursus gali skirti greitam rezultatui pasiekti.
 Pokyčių organizacijoje inicijavimas. Niekam ne paslaptis kad naujovėms labiausiai
priešinasi organizacijos personalas. Išorinio nepriklausomo ir objektyvaus konsultanto
paskyrimas pokyčių koordinatoriumi ženkliai sumažina pasipriešinimo padarinius.
 Lyginamoji analizė. Nepriklausomas, objektyvus ir kvalifikuotas išorinis konsultantas yra
lyginamosios analizės kokybės garantas;
 Nepopuliarių sprendimų inicijavimas. Inicijuoti nepopuliarius sprendimus savoje
organizacijoje yra sunku psichologiškai, nenaudinga politiškai (vadovo reputacijai kenkia
racionalių, tačiau su etikos ir moralės gerąja praktika prasilenkiančių sprendimų
priėmimas). Geriausia šį „purviną“, tačiau neišvengiamą darbą patikėti „svetimam“ išorės
konsultantui;
 Ketinimų keistis demonstravimas (be įgyvendinimo). Išorinio konsultanto samdymas
demonstruoja norą išsiaiškinti apie galimybes pokyčiams. Ar bus jomis pasinaudota ar ne
(tiek dėl objektyvių tiek dės subjektyvių priežasčių)- jau kitas reikalas;
 Poreikis trečiai, neutraliai nuomonei. Siekis objektyviai vertinti susiklosčiusią situaciją,
pasitikrinti ar nieko nepražiopsota gali būti priežastimi pasinaudoti nepriklausomo,
objektyvaus bei kvalifikuoto išorės konsultanto paslaugomis;
Paprastai išorinių verslo konsultantų paslaugomis organizacijos naudojasi šiose veiklos srityse:
 Organizacijos valdymas bei verslo administravimas;
 Tyrimų bei plėtros veiklos;
 Finansų valdymas ir apskaita;
 Procesų valdymas bei organizavimas;
 Gamyba;
 Logistika;
 Informacinės technologijos
 Marketingas;
 Žmogiškųjų išteklių valdymas;
 Aplinkos (žmogaus) sauga.
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