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INSTRUKCIJA DĖSTYTOJUI
1. Verslo atvejo žanras
Šis verslo atvejis, skirtingai nuo tų atvejų, kuriuose eksponuojami labai sėkmingo verslo
pavyzdžiai, demonstruoja „vidutinės sėkmės“ verslo atvejį. Normalu tikėtis, kad apie
60 - 90% verslų bet kuriame verslo sektoriuje (bet kurioje šalyje, o ypač – Lietuvoje) yra
„vidutinės sėkmės“ verslai, todėl jų analizė didaktine prasme yra vertingesnė už „labai
sėkmingų“ verslų atvejų analizę, nes tikimybė, kad po studijų studentas karjerą pradės
ir / arba didesnę karjeros dalį praleis „vidutinės sėkmės“ įmonėje yra gerokai didesnė
už tikimybę, kad studentas dirbs „labai sėkmingoje“ įmonėje. Todėl pagrįsta teigti, kad,
mokymo tikslais, vertingiau suprasti kaip dirba ir, svarbiausia – kaip galėtų dirbti geriau
būtent „vidutinės sėkmės“ verslas.
2. Verslo atvejo bendrasis mokymo tikslas
Šio verslo atvejo mokymo tikslas, kaip ir daugelio „vidutiniškai sėkmingų“ verslo
atvejų mokymo tikslai, gali būti apibrėžiamas maždaug tokia formule: „bet kuri įmonė
ar verslas, net ir tas, kuris skiria milžiniškus laiko, materialinius ir žmogiškuosius
išteklius ir deda ilgalaikes ir kryptingas pastangas, niekuomet nepasiekė ir nepasieks
jokios didesnės verslo sėkmės (nebent atsitiktinai) bei nuolat susidurs su aibe
problemų tiek įmonės viduje, tiek ir išorėje (rinkoje), jeigu verslo vadovai nebus tiksliai
įsivardinę bent tokių dalykų: kas yra šis verslas, ką šis verslas reiškia rinkoje ir savo
šakoje, ką jis rinkai parduoda ir kodėl rinka turėtų norėti pirkti tai, ką jis parduoda, už
kiek rinka nori ir už kiek gali pirkti, kuo ir kaip šis verslas konkuruoja su kitais verslais
rinkoje, kaip verslas turėtų komunikuoti rinkai apie save, kurlink verslas „juda“ ir kurlink
jis nori judėti, ko jis siekia ir ko jam siekti, kas šiame versle kuria vertę ir kas yra jo
vertė? Į visus šiuos klausimus atsako verslo strategija. O verslo strategijos neįmanoma
parengti (turėti) be strateginės analizės. Tariant kitaip: jeigu verslas neturi strategijos ir
nesiekia tikslingai jos įgyvendinti, tikimybė, kad verslui pasiseks yra lygi tokiai pačiai
tikimybei, kurios gali tikėtis lobio ieškotojas, nežinodamas, nei kur yra lobis, nei kaip jo
ieškoti, tačiau vis tiek to lobio ieškantis ir jam surasti dedantis dideles pastangas
(suprantama, kad ir tokiems lobio „ieškotojams“ gali pasisekti, bet tik atsitiktinai, kaip
gali pasisekti ir verslui be strategijos).
3. Verslo atvejo taikymo sritis ir apimtis
Tai, kas yra strategija ir kodėl ji reikalinga verslui, mokoma visose pasaulio veslo
mokyklose. Kitas dalykas – kokia ta strategija turi būti, kad konkrečiam verslui sektųsi?
Atsakymas yra: strategiją bet kuris verslas gali (ir turi) susikurti savo, todėl – kiek
verslų, tiek ir strategijų. Tačiau bet kuriai verslo strategijai sukurti reikalingos verslo
strategijos kūrimo žinios. Šiame verslo atvejyje atskleidžiama, kiek ir kokių žinių bei
pastangų reikia, kad būtų galima sukurti verslo strategiją.
Yra daug teorijų, metodų ir požiūrių, kaip kuriama verslo strategija. Šio verslo atvejo
autoriai remiasi požiūriu, kad verslo strategiją galima sukurti atliekant maždaug
tokius žingsnius:
1.

2.

3.

Atlikti strateginę išorinių veiksnių analizę. Analizė, mokymo tikslais,
padalinta į kelias mažesnės apimties tarpusavyje susijusias analizes
(PESTEL, rinkos, šakos 5 jėgų).
Atlikti strateginę vidinių veiksnių analizę. Analizė, taipogi, padalinta į
kelias mažesnės apimties analizes (išteklių, strateginių gebėjimų, vertės
kūrimo).
Atlikti verslo (įmonės) SWOT analizę. Tai yra, susisteminti strateginės
išorinių ir vidinių veiksnių analizės metu gautus duomenis ir rasti esminius
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4.

5.

6.

7.

verslą apibūdinančius parametrus ir verslo pasirengimą (stiprybes ir
silpnybes) konkuruoti rinkoje (galimybės ir grėsmės).
Sukurti ir apibrėžti strateginę verslo poziciją. Pozicijai apibrėžti
reikalinga išanalizuoti verslo suinteresuotų pusių lūkesčius ir pagal juos
suformuluoti verslo viziją, misiją ir vertybes, iškelti strateginius tikslus
(verslo vystymo, finansinius, ekonominius) ir pagrindinius uždavinius
(rinkoje, klientų ir darbuotojų valdymo srityse ir panašiai).
Sukurti strategines alternatyvas. Strateginėms alternatyvoms sukurti
reikalinga įvertinti SSGG analizės metu gautas įžvalgas ir panaudoti
teorines žinias apie pasirinkimų rinkoje galimybes (aplinkas ir jos
prognozes, rinkos struktūrą ir koncentraciją, rinkos segmentus,
konkuravimo strategijas, įmonės galimybes ir tikslus, jos siekius dėl
produktų / paslaugų esamos ir būsimos ateities).
Sukurti kriterijus strateginėms alternatyvoms įvertinti. Kriterijams
sukurti reikalinga sugalvoti kiekvienos alternatyvos įvertinimo įvairiausiais
aspektais rodiklius ir jais išmatuoti kiekvieną išsikeltą verslo tikslą, o gautą
rezultatą įvertinti ne tik skaitiškai, bet ir logiškai.
Parengti išrinktos strateginės alternatyvos įgyvendinimo planą. Planui
parengti reikalinga paruošti išsamų pasirinktosios strateginės alternatyvos
įgyvendinimo žingsnius, įskaitant investicijų, finansinį, gamybos
organizavimo, rinkodaros, pardavimų, komunikavimo planus.

Šie žingsniai yra trečio arba ketvirto kurso bakalauro studentams bet kurioje verslo
mokykloje užduodamo savarankiško darbo etapai, kuriuos įveikdami jie parengia
kursinį darbą – strateginio plano prototipą. Strateginio plano prototipui parengti
naudojami ne tikslūs, o tik apytiksliai duomenys.
Šie žingsniai apima pirmą strateginio valdymo įvado kurso etapą – strategijos
sukūrimą. Antrasis tokio kurso etapas – strategijos įgyvendinimas – lieka iš esmės
nepaliestas, o tik paminėtas (septintame žingsnyje aptariami paruošiamieji strategijos
įgyvendinimo etapo veiksmai). Jeigu, paprastumo dėlei, bet kurį strateginio valdymo
įvado kursą laikysime susidedant iš dviejų – strategijos kūrimo ir strategijos
įgyvendinimo – dalių, tai šis verslo atvejis skirtas strategijos kūrimo daliai mokyti. Ir
vėl, jeigu, paprastumo dėlei, strategijos kūrimą (pirmą dalį) laikysime susidedant iš
septynių anksčiau išvardintų žingsnių, tai šis veslo atvejis skirtas pirmiems dviems
žingsniams – strateginei išorinių veiksnių ir strateginei vidinių veiksnių analizei –
mokyti.
Siekiant patikslinti šio verslo atvejo panaudojimo galimybes reikia atkreipti dėmesį, kad
strateginę vidinių ir strateginę išorinių veiksnių analizę verslo praktikoje, atsižvelgiant į
verslo apimtį, įprastai atlieka nuo vieno iki kelių arba keliolikos verslo analitikų
įvairiuose įmonės padaliniuose (dažniausiai marketingo, pardavimų, ekonomikos,
strategijos, verslo vystymo padaliniuose). Įprasta, kad pradinius duomenis šiai analizei
nuolat renka ir analizuoja specializuoti verslo, šakos, sektoriaus, pramonės analitikai,
parduodantys savo paslaugas kaip standartizuotus informacijos paketus arba kaip
specializuotas konsultacijas įmonėms. Todėl strateginei išorinių ir strateginei vidinių
veiksnių analizei atlikti reikalingos ilgalaikės daugelio specialistų, ir dažnai brangiai
apmokamų profesionalų, pastangos. Todėl būtų neteisinga manyti, kad šis verslo
atvejis išmokys atlikti tokios didelės apimties analizę, kurios reikia bet kuriam rinkoje
veikiančiam verslui. Tačiau studentams ši verslo atvejo analizė padės suprasti,
kokios apimties ir pobūdžio darbus, o svarbiausia – kuriuo eiliškumu juos reikia
atlikti, kad gauti tokių darbų (analizės) rezultatą: strateginę išorinių ir vidinių
veiksnių analizę.
4. Verslo atvejo didaktika
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4.1. Forma
Verslo atvejo analizė, tai studentų „įmetimas“ į verslo situaciją, kuri artima tikrovei ir
kurioje jie, gavę užduotį, turi susivokti ir surasti sprendimus. Artima tikrovei šiame
verslo atvejyje yra tai, kad kiekvienas verslas, o ypač – „vidutinės sėkmės“ verslas,
visuomet tikrai turi tam tikros, dažniausiai šiek tiek susistemintos informacijos. Šiame
verslo atvejyje studentai supažindinami su tokia informacija, kuri, artimomis
tikrovei sąlygomis, būtų jiems prieinama, jeigu jie pradėtų dirbti konkrečioje
įmonėje. Nepaisant to, kas konkrečioje įmonėje ir kaip atliktų naujo darbuotojo (šiuo
atveju – studento) pažintį su įmonės vidaus būkle ir įmonės išorine situacija, pagrįsta
galvoti, kad artima tikrovei situacija būtų tokia: studentas gautų dalį informacijos apie
įmonę raštu (panašiai, kaip tai verslo atvejyje išdėstyta pirmuose puslapiuose ir visuose
jo prieduose), o kitą dalį informacijos jam kas nors įmonėje papasakotų (panašiai, kaip
tai verslo atvejyje išdėstyta vėlesniuose puslapiuose, kai pasakojama Kamilės istorija).
Dar labai įprasta tokiais atvejais yra tai, kad ta informacija studentui būtų pateikta tokiu
pjūviu, kuris yra logiškas ir patogus tokios informacijos teikėjui (įmonei), bet visiškai
nelogiškas ir netinkamas tokios informacijos gavėjui (naujai į įmonę priimtam analitikui):
iš pradžių studentas būtų supažindinimas su bendra informacija apie rinką ir įmonę, jos
istoriją ir jos dabartinę būklę rinkoje, apie konkurentus, o vėliau – ir apie vidines
problemas, lygiai taip, kaip tai būtų tikrovėje.
4.2. Turinys
Šio verslo atvejo turinio didaktika („moralas“) yra maždaug toks: studentas, perskaitęs
viską, kas surašyta tekste ir jo prieduose, privalo gauti daug duomenų (susitemintų ir
nesusistemintų), kurie pateikti logiškai, nuosekliai ir pakankamai išsamiai, tačiau
uždaviniams, kuriuos turės spręsti studentas, tie duomenys pateikti netvarkingai.
Susipažinęs su duomenimis ir gavęs užduotį studentas privalo pasijausti keblioje
padėtyje: „lyg ir viskas aišku, tačiau iš esmės neaišku niekas, bent jau tol, kol mes čia
visko rimtai nesutvarkysime“. Kad ir kokius duomenis gauna analitikas, o kaip tik tokią
rolę kviečiamas užimti studentas, jis privalo žinoti metodiką, kuria remdamasis gali
atlikti savo analizę ir privalo atlikti visų duomenų peržiūrą tam, kad nustatytų, ar
turimų duomenų pakanka savo analizei atlikti. Iš čia išplaukia ir šio verslo atvejo
didaktinė metodologija: jeigu verslo atvejo dėstytojas nesupažindins studentų su
metodika (kurią jie ir privalo išmokti analizuodami šį verslo atvejį), jie negalės atlikti
jiems skirtos užduoties.
Jeigu šis verslo atvejis naudojamas aukštesnio lygio (pvz., magistrantūros) studijose ir
studentai jau žino (iš ankstesnių studijų arba iš praktikos) kaip atliekama strateginė
išorinių ir vidinių veiksnių analizė, tai, ją atlikę, jie gali imtis tolimesnių strategijos kūrimo
veiksnių: su dėstytojo pagalba atlikti verslo SWOT analizę, nustatyti strateginę poziciją,
sukurti strategines alternatyvas, sukurti kriterijus alternatyvoms įvertinti, sukurti
strategijos įgyvendinimo planą.
5. Verslo atvejo dėstymo metodas
Šio verslo atvejo dėstymo metodika: studentai įsivaizduoja pradedantys dirbti
įmonėje analikais, kol kas visa jiems prienama informacija apie įmonę yra tokia, kokia
pateikta verslo atvejo tekste ir jo prieduose, o ją gavę ir perskaitę (prieš paskaitą arba
per paskaitą) jie privalo atsakyti į du, vienas po kito einančius, klausimus:
1. „Ką, visų pirma, reikia daryti šiai įmonei?“ arba „Ką, visų pirma, reikia
daryti šios įmonės vadovui?“
2. „O kaip atlikti strateginę vidinių ir išorinių veiksnių analizę?“.
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Atsakymų į pirmą klausimą gali būti pačių įvairiausių: „peržiūrėti įmonės strategiją,
įdiegti personalo motyvacijos sistemą, peržiūrėti įmonės paslaugų kainas, pakeisti dalį
įmonės personalo, taupyti kašus, investuoti“ ir taip toliau iki begalybės. Tačiau
teisingas atsakymas, prie kurio studentus turi atvesti dėstytojas, yra toks: „atlikti
strateginę įmonės analizę (pradedant nuo išorinių ir vidinių veiksnių strateginės
analizės)“. Prie tokio atsakymo dėstytojas studentus gali atvesti įvairiais būdais: tai
galima atlikti per kelias minutes, leidus pasisakyti keliems studentams, ir, negavus
tinkamo atsakymo, jį ir pateikti. Tai galima padaryti per keliolika minučių, vedant
intensyvesnę diskusiją su studentais, ypač, tarp skirtingas nuomones turinčių studentų.
Tai galima padaryti ir per ilgesnį laiką, taikant skirtingus studentų nuomonių rinkimo ir
grupavimo metodus, tokius, kaip studentų skirstymą į grupes „proto šturmo“ metodu
rasti atsakymą ir panašiai. Šiuo atveju dėstytojas turi pats pasirinkti patogiausią jam
būdą, o pagal tai – ir skiriamą laiką – studentų atsakymui į klausimą gauti.
Visgi pats svarbiausias klausimas yra ne pirmasis, o antrasis, todėl daugiausia laiko ir
pastangų tiek studentai, tiek ir dėstytojas turi įdėti siekdami atsakyti į antrą klausimą.
Tikėtina, kad studentai, perskaitę visą verslo atvejo tekstą natūraliai pasiges to, kas
įprastai vadinama terminu „strategija“. Natūrali studentų reakcija į tekstą, o tiksliau – į
jame pateiktą informaciją, žinoma, su sąlyga, kad jie tikrai įsijaus į verslo analitiko
vaidmenį, turėtų būti maždaug tokia: „duomenų yra, nors dar neaišku, ar tikrai
pakankamai, bet kas tikrai aišku, tai yra tai, kad įmonėje nėra strategijos, nes joje
vykdoma tam tikra, istoriškai susiklosčiusi, veikla, kad ta veikla yra kryptinga,
kad įmonėje yra dedamos pastangos, tačiau tikrai neaišku, kokiu tikslu, ko
siekiama, su kuo konkuruojama, kaip konkuruojama, ką įmonė turi tokio, kad tai
galėtų paversti konkurenciniu pranašumu?“.
Jeigu studentai, nepriklausomai nuo būdo, kuriuo jie būtų atvesti prie tokio atsakymo,
nesutiktų su tuo, kad atsakymas į pirmą klausimą „ką, visų pirma, šiai įmonei reiktų
daryti?“ yra „parengti strategiją, o tam, kad ją parengti – atlikti strateginę analizę“,
tuomet dėstytojui reiktų argumentų, kad studentus įtikintų. Tai turėtų būti argumentai,
kuriuos dėstytojas turėtų užduoti klausimais studentams:
- Ar iš duomenų, kuriuos gavote perskaitę atvejį, galite pasakyti, kokia yra
įmonės strateginė pozicija?
- Ar iš duomenų, kuriuos gavote perskaitę atvejį, galite pasakyti, kokią
strateginę poziciją šiai įmonei reikia turėti?
- Ar iš duomenų, kuriuos gavote perskaitę atvejį, galite pasakyti, kokios yra
šios įmonės strateginės alternatyvos?
- Ar iš duomenų, kuriuos gavote perskaitę atvejį, galite pasakyti, kokia šios
įmonės dabartinė strategija?
Natūralu, kad studentai į šiuos klausimus iš duomenų, pateiktų verslo atvejyje, atsakyti
negali (bent jau tol, kol neatliks strateginės analizės), išskyrus atvejį, kai studentai
tiesiog spėlioja (dėl iniciatyvumo arba noro būti aktyvūs auditorijoje). Jeigu į šiuos (ir
panašius) klausimus studentai atsakyti negali, reikalinga padaryti maždaug tokią
išvadą: „jeigu įmonė nežino kuo ir kaip ji konkuruoja, nežino ką ir kaip daro konkurentai,
nežino savo strateginės pozicijos ir strateginių alternatyvų, ir – svarbiausia – turi daug
duomenų, bet jie nėra tinkamai susisteminti (kad įmonė galėtų priimti sprendimus),
tikėtina, kad ji neturi strategijos ir jai būtina, visų pirma, atlikti strateginę vidinių ir
išorinių veiksnių analizę tam, kad ji galėtų sukurti arba patikslinti savo verslo strategiją“.
Radus atsakymą į pirmą klausimą, reikalinga užduoti antrą klausimą: „O kaip atlikti
strateginę vidinių ir išorinių veiksnių analizę?“.
Strateginę vidinių ir išorinių veiksnių analizę atlikti galima laikantis tam tikro duomenų
analizės nuoseklumo, tačiau ją atliekant galima įvairuoti. Strateginės analizės atlikimo
variacijos priklauso nuo daugelio veiksnių (dėstytojo, strateginio valdymo mokyklos,
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kurios metodų laikomasi, turimų ir prieinamų duomenų kiekio, pageidaujamo analizės
gylio, karto, kelintą kartą atliekama analizė ir pan.), tačiau rekomenduojama laikyti
klasikinės strateginės analizės metodikos, kuri vienaip ar kitaip vis tiek dėstoma
daugelyje pasaulio verslo mokyklų kurse, kuris yra privalomas ir visur vadinamas
panašiai („Strateginio valdymo įvadas“).
Strateginės analizės atlikimo nuoseklumas išdėstytas toliau, o čia atskleidžiamas
būdas, kaip jį galėtų (turėtų) atlikti studentai.
Studentams, kartu su dėstytoju sutarus dėl atsakymo į pirmą klausimą („Ką, visų pirma,
reikia daryti šiai įmonei?“, į kurį atsakymas yra „Atlikti strateginę analizę, nes be jos
neįmanoma sukurti strategijos“), dėstytojas turi užduoti antrą paskaitos užduotį:
„Atlikite strateginę šios įmonės analizę“.
Studentai gali patys bandyti atlikti strateginę analizę, tačiau rekomenduojama padėti
studentams, kad jų atliekama strateginė analizė neužimtų per daug paskaitos laiko.
Strateginė analizė susideda iš dviejų dalių – strateginės išorinių veiksnių ir strateginės
vidinių veiksnių analizės. Vadinasi, visi duomenys, kurie yra verslo atvejo tekste gali ir
turi būti skirstomi į dvi dalis, tai yra, į duomenis, reikalingus atlikti išorinių veiksnių
analizę ir duomenis, reikalingus atlikti vidinių veiksnių analizę. Tačiau yra žinoma, kad
studentams, ypač nepatyrusiems, ne visus duomenis kartais lengva priskirti vienai arba
kitai kategorijai (vidinių ar išorinių veiksnių), o ir iš tikrųjų kai kurie duomenys naudojami
du kartus (ir vidaus ir išorės veiksnių analizei atlikti), todėl rekomenduojama visus
duomenis iš verslo atvejo teksto ir jo priedų rinkti į lenteles-šablonus.
6. Uždaviniai dėstytojui
Dėstytojui keliami šie mokymo uždaviniai:
1) Atskleisti, kad kiekvienas iš analizės pjūvių (metodų, metodikų) reikalauja
didelio duomenų kiekio, renkamo ilgą laiką ir įvairiomis priemonėmis, įmonėje
saugomo tam tikru būdu ir naudojamo tam tikrais tikslais ir, kad paskaitos
tikslais (mokymo tikslais) studentai tėra supažindinami su baziniais,
elementariais dalykais.
2) Atskleisti (beje, studentai ir patys tą nesunkiai suvoks užduoties atlikimo
metu), kad geros verslo strategijos pagrindas yra gera strateginė analizė, o
geros strateginės analizės pagrindas, yra didelis žmogiškojo intelekto darbas
renkant ir analizuojant gausybę duomenų, logiškai išmąstant priežastis ir
pasekmes, žinant kaip atskirti informaciją nuo jos triukšmo, kūrybiškai žvelgiant
į ateities perspektyvas ir surinktus duomenis, galimus sprendimus ir išvadas, o
tuo pačiu išsamiai žinant praeities duomenis, tikrovę ir jos interpretacijas. Visa
tai sudaro strategavimo procesą, kuris reikalauja tiek žinių, tiek sveiko proto,
tiek kūrybiškumo, tiek atminties, tiek išradingumo.
3) Atskleisti, kad paskaitos tikslais atliekamos išorinių ir vidinių veiksnių
strateginės analizė yra negili, labai supaprastinta, ir atliekama tik mokymosi
tikslais. Tuo pačiu studentai turi suprasti (padedami dėstytojo), kad tokios
analizės išdava – tik apytikslės išvados, o jos veda tik į apytikslę strategiją.
Vadinasi, studentai turi suprasti, kad tiek mechaninės, tiek intelektualinės
pastangos išsamiai analizei atlikti reikalingos labai didelės. Šio verslo atvejo
autoriai tikisi, kad iš surenkamų duomenų į lenteles pobūdžio ir jų tinkamo
aptarimo su dėstytoju studentai turėtų suvokti, kad su tokiais duomenimis
(kuriuos jie surinko iš verslo atvejo teksto ir jo priedų), jokios „normalios“
analizės atlikti tiesiog neįmanoma. Tam reikia žymiai daugiau duomenų (atlikti
bent kelis tyrimus rinkoje ir kelis – įmonės viduje).
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7. Metodinė medžiaga
7.1. Įvadas
Toliau pateikiamos lentelės, kurias (vieną po kitos) studentams dėstytojas per
paskaitą pateikia duomenų surinkimui iš verslo atvejo teskto ir jo priedų. Šios lentelės
pateikiamos eilės tvarka, pagal kurią turi būti (gali būti) atliekama, iš pradžių, išorinių
veiksnių strateginė analizė, o paskui – vidinių veiksnių strateginė analizė.
Kiekviena lentelė turi savo pavadinimą, atskleidžiantį analizės pjūvį (metodą,
metodiką). Studentams pateikiamos lentelės turi turėti eilučių ir stulpelių pavadinimus,
o vietoje reikšmių turi būti paliktos tuščios vietos. Reikšmes iš teksto (su dėstytojo
pagalba) turi išrinkti ir įrašyti studentai. Tačiau čia dėstytojui pateikiamos lentelės su
visomis rekomenduojamomis reikšmėmis.
Dauguma rekomenduojamų reikšmių į lenteles įrašyta iš verslo atvejo teksto arba jo
priedų (šalia lentelės, lentelėje arba po lentele nurodyta, iš kurių teksto vietų arba iš
kurių priedų paimtos reikšmės). Kai kurie duomenys paimti tiesiogiai iš verslo atvejo
teksto arba jo prieduose pateiktų lentelių, kai kurie – perskaičiuoti. Tačiau kai kurių, į
lenteles įrašytų rekomenduojamų reikšmių nei verslo atvejo tekste, nei prieduose nėra.
Tos reikšmės turi būti (dėstytojo kartu su studentais) arba išmąstytos, arba paimtos iš
kitų šaltinių (interneto, praktinės, profesinės, gyvenimiškos dėstytojo, o galbūt – ir
studentų patirties). Apie tai, iš kur paimtos reikšmės pažymėta po kiekviena lentele.
Lenteles dėstytojas studentams gali pateikti iš anksto atspausdintas (išdalinti), tačiau
rekomenduojama iš pradžių paaiškinti kiekvieną metodą, jo taikymą ir lentelę, į
kurią duomenis turi surasti ir įrašyti studentai, nubrėžti lentoje (parodyti projektoriumi).
Studentai ją persibraižys į savo užrašus ir pradės pildyti duomenimis. Duomenis, kaip
jau minėta, geriausia rinkti kartu su studentais, juos kartu aptariant (tačiau galima
palikti laiko studentams patiems juos surinkti, o po to – aptarti ir, jeigu jie buvo studentų
neteisingai surasti, pakeisti juos teisingais, nurodant, iš kurios teksto arba priedų vietos
jie paimti).
7.2. Metodika
Kaip jau minėta, strateginė analizė gali būti atliekama įvairiai (gylio, pločio, metodų ir jų
derinimo požiūriais) ir iš tekste bei prieduose pateiktų duomenų dėstytojas su
studentais gali atlikti analizę savo nuožiūra. Šiuo verslo atveju strateginė analizė
atliekama (ir rekomenduojama atlikti) tokiu eiliškumu (čia pateikta sudėtinių strateginės
analizės dalių numeracija išlaikoma tokia pati, kai pateikiamos lentelės ir visi šią
numeraciją atitikantys skyrelių pavadinimai parašyti pasvirusiu šriftu):
1. Strateginė išorinių veiksnių analizė:
1.1. PEST (politinių, ekonominių, socialinių, technologinių) aplinkos veiksnių
analizė;
1.2. Rinkos analizė:
1.2.1. Rinkos apibūdinimas;
1.2.2. Vartotojų analizė;
1.2.3. Konkurentų analizė;
1.2.4. Kritiniai ir esminiai sėkmės veiksniai;
1.2.5. Sektoriaus (šakos) struktūrinio pelningumo („5 jėgų“) analizė (rinkos
patrauklumo nustatymas).
2. Strateginė vidinių veiksnių analizė:
2.1. Įmonės strateginių gebėjimų analizė:
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2.1.1. Ištekliai;
2.1.2. „Slenksčio“ ištekliai;
2.1.3. Unikalūs ištekliai;
2.1.4. Kompetencijos;
2.1.5. „Slenksčio“ kompetencijos;
2.1.6. Esminės kompetencijos.
2.2. Įmonės vertės kūrimo analizė.
7.3. Lentelės ir jų rodikliai
1. Strateginė išorinių veiksnių analizė
1.1.

PEST analizė

PEST (politinė, ekonominė, socialinė, technologinė) analizė yra verslo aplinkos
analizė, todėl gali būti (ir paprastai yra) labai plati (PESTEL – dar platesnė). Šio verslo
atvejo tekste ir prieduose visi įmonės aplinkos veiksniai nėra paminėti. Įprasta, kad
aplinkos analizei naudojama labai daug rodiklių, nes kiekvieną įmonę arba verslą (o
ypač tokio, kuris aptarnauja visuomenę, visus jos sluoksnius) veikia galybė politinių,
ekonominių, socialinių, technologinių, etinių, aplinkosaugos, teisinių, kultūrinių, istorinių
veiksnių. Visus juos išvardinti ar glaustai aptarti verslo atvejyje netikslinga (o ir
neįmanoma) – reikia paminėti svarbiausius, esminius, suteikti studentams verslo
(įmonės) veikimo kontekstą. Studentai, suvokę kontekstą, gali patys paieškoti duomenų
apie įmonės verslo aplinką, todėl prieš užduodant šį verslo atvejį dėstytojas gali turėti
galimybę prieš vieną paskaitą duoti studentams užduotį paskaityti kelis teisės aktus,
reguliuojančius LR sveikatos sistemą (jie išvardinti politinio aspekto analizės lentelėje,
tačiau šie aktai verslo atvejyje tik paminėti, bet nepateikiami ištisai), pasidomėti
ekonomine šalies ir pasaulio situacija. Strateginei išorinių veiksnių analizei atlikti
reikalingas didelis kiekis duomenų, todėl dalis jų pateikiama verslo atvejo tekste, o dalis
– prieduose.
Politinis aspektas. Kas (pvz. teisės aktai, politinės jėgos, viešoji nuomonė ir pan.)
daro didžiausią įtaką politinei įmonės veiklos aplinkai?
1 lentelė. Politinės verslo aplinkos analizė
Rekomenduojamos rodiklių reikšmės

Rekomenduojamų reikšmių
vieta verslo atvejo tekste
Sveikatos sistemos įstatymas
Internete (1 priedas)
Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas
Internete (1 priedas)
LR 2011 m. privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių Verslo atvejo priede (2
patvirtinimo įstatymas
priedas)
Odontologijos rūmų įstatymas
Internete (1 priedas)
Politinė valia ir padėtis sveikatos priežiūros sektoriuje skiriant Verslo atvejo priede (3, 4, 5
lėšas, nustatant gydytojų atlyginimus ir pan.
priedai)
Medicinos reformos įgyvendinimo progresas ir jo įvertinimas

Verslo atvejo priede (3, 4, 5
priedai)
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Ekonominis aspektas. Kas (pvz., makroekonominiai ekonominiai rodikliai) daro
didžiausią įtaką ekonominei įmonės veiklos aplinkai?
2 lentelė. Ekonominės verslo aplinkos analizė
Rekomenduojamos rodiklių reikšmės

Rekomenduojamų reikšmių
vieta verslo atvejo tekste
Bendros ekonominės Lietuvos būklės kai kurie rodikliai: bendras Verslo
atvejo
priede
(6
vidaus produktas, infliacija, nedarbo lygis, vidutinis mėnesinis bruto priedas)
darbo užmokestis, vartojimo dinamika
Darbo rinka, darbo užmokestis (nedarbo lygis, mėnesinis darbo Verslo atvejo priede (7, 8, 9
užmokestis)
priedai)
Pensijų dydis (vidutinė mėnesinė pensija Lietuvoje)
Verslo atvejo priede (10
priedas)
Gyventojų skaičius Kaune (gyventojų skaičius Kauno apskrityje Verslo atvejo priede (11, 12,
pagal amžių grafike, pensininkų skaičius Kauno apskrityje)
13 priedai)
Sveikatos priežiūrai valstybės skiriamos lėšos (suma, valstybės Verslo
atvejo
priede
(2
skiriama per metus asmens sveikatos priežiūros paslaugų, į kurias priedas)
įeina ir dantų gydymas, išlaidos apmokėti ir jos dalis, tenkanti
vienam LR gyventojui (2.925.663.000 Lt per 2011 m. / 3.207.100
gyventojų = 912 Lt / 264 Eur vienam LR gyventojui per 2011 m.)
BVP dalis, valstybės skiriama privalomai sveikatos priežiūrai Verslo atvejo priede (14
Lietuvoje (visa suma, valstybės skiriama per 2011 m. privalomam priedas)
sveikatos draudimui ir jos santykis su prognozuojamu Lietuvos
BVP 2011 m., darant prielaidą, kad 2011 m. BVP augs 3 proc.
(4.168.578.000 Lt / 94.641.900.000 *1,03 = 4,28%)
BVP dalis, skiriama privalomai sveikatos priežiūrai vidutiniškai ES Verslo
atvejo
priede
(3
ir ESBO šalyse (Vidutinės BVP dalys ES ir ESBO šalyse (2006 m.): priedas)
6,6 %– 8,9 %.)
Nekilnojamo turto įsigijimo ir nuomos kainos Kauno mieste Verslo atvejo priede (15
(komercinių patalpų įsigijimo ir nuomos kainos Kauno mieste).
priedas)
Odontologijos verslo sektoriaus rodikliai (odontologijos įstaigų Verslo atvejo priede (16
skaičius Kaune, odontologų skaičius, tenkantis vienam Kauno priedas)
gyventojui, odontologų, dirbančių Kaune skaičius, vidutinis
pacientų skaičius Kaune, vidutinis pacientų apsilankymų skaičius
Kauno odontologijos įstaigose, vidutinės gydytojo odontologo
pajamos Lietuvoje ir Kauno mieste, vidutinė sektoriaus pelningumo
norma)
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Socialinis aspektas. Kas (pvz., socialiniai rodikliai, normos, tradicijos, nuomonės)
daro didžiausią įtaką socialinei įmonės veiklos aplinkai?
3 lentelė. Socialinės verslo aplinkos analizė
Rekomenduojamos rodiklių reikšmės

Rekomenduojamų reikšmių
vieta verslo atvejo tekste
Visuomenės senėjimas (senyvo ir seno amžiaus žmonių skaičiaus Verslo atvejo priede (10
dinamika)
priedas, 1 priedas)
Emigracija (darbingų žmonių skaičiaus Lietuvoje sumažėjimas, Verslo atvejo priede (17
santykio tarp darbingų ir mokių gyventojų ir pensijinio amžiaus priedas)
gyventojų pasikeitimo rodiklis)
Socialiniai tinklai ir internetas (socialinių tiklų galia vertinti gydymo Internete (www.supermama.lt;
įstaigas ir konkrečius gydytojus, jų gydymo metodus)
www.sveikata24.lt ir pan.);
Žinomumas apie gydymo ir sveikatos priežiūros paslaugas Internete (www.pincetas.lt;
visuomenėje (interneto portalai, interneto svetainės, internetu ir www.medicina.lt;
kitomis priemonėmis bei kanalais platinama informacija apie www.pasveik.lt ir pan.)
renginius, nemokamas paslaugas, akcijas, nuolaidas, švietėjiška
asociacijų, interesų grupių, bendruomenių veikla ir pan.)
Visuomenės sveikatos rodikliai (valstybės skiriamų išlaidų gydymui Verslo atvejo priede (14, 18
ir profilaktikai santykis ir jo dinamika, visuomenės sergamumo priedas)
rodikliai, visuomenės lankymosi gydymo įstaigose rodikliai ir
dinamika, visuomenės sveikatos stovio rodikliai ir pan.)
Socialinės
normos,
tradicijos,
nuomonės
(visuomenėje Verslo atvejo tekste
susiklosčiusios ir besiklostančios tradicijos daryti skirtį tarp privačių (skyreliuose: „Gydymo
ir valstybinių įstaigų, polinkis lankytis jose ir faktiškas lankymasis, paslaugos Lietuvoje pacientų
atsliepimai apie šias įstaigas, suvokiamas šių įstaigų ir jų teikiamų akimis“, „Gydymo įstaigos
paslaugų kokybės vertinimas ir suvokiamas pasitenkinimas jų Lietuvoje pacientų akimis“)
suteiktomis paslaugomis)
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Technologinis aspektas. Kas (pvz., technologijos ir jų kainos, pramonės standartai,
kitų (gretutinių) sektorių produktai ir paslaugos ir pan.) daro didžiausią įtaką
technologinei įmonės veiklos aplinkai?
4 lentelė. Technologinės verslo aplinkos analizė
Rekomenduojamos rodiklių reikšmės

Rekomenduojamų reikšmių
vieta verslo atvejo tekste
Priėjimas prie informacijos apie gydymo ir sveikatos priežiūros Internete (www.medicina.lt ir
paslaugas, gydymo ir sveikatos priežiūros mokslą ir praktiką pan.)
internetu technologijos (internetas, geriau prieinama ir gausesnė
literatūra: straipsniai, knygos internete, portaluose, forumuose)
Registravimosi gydymo ir sveikatos priežiūros paslaugoms Internete (sveikatos priežiūros
technologinės galimybės (internetu, mobiliu telefonu)
įstaigų interneto svetainės)
Apmokėjimo už gydymo paslaugas, sveikatos priežiūrą, vaistus, Internete (sveikatos priežiūros
protezus, diagnostiką technologinės galimybės (iš anksto arba po įstaigų interneto sveitainės),
paslaugų suteikimo praėjus laikui, kortele, internetu, išperkamosios verslo atvejo priede (19
nuomos pagrindu, kaupiant lėšas ir pan.)
priedas)
Dantų gydymo technologinės įrangos kainos (odontologo darbo Verslo atvejo priede (20
vietos įrengimo kaštai)
priedas)
Pacientų eilių valdymo technologinės įrangos lygis
Verslo atvejo priede (21
priedas)
Dantų gydymo įrangos technologinis lygis (dantų ligų diagnostikos Veslo atvejo priede (19
ir gydymo įranga ir technologijų lygis, įrangos ir technologijų priedas)
prieinamumas gydymo įstaigoms ir pacientams, reikalingos
investicijos įrangai ir technologijoms įsigyti, išlaidos ją eksploatuoti
ir aptaranauti bei atnaujinti)
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1.2.

Rinkos analizė

Rinkos analizė yra strateginės analizės pagrindas ir didžioji strateginės analizės (ypač
išorinių veiksnių strateginės analizės) dalis. Įprasta, kad rinkos analizė atliekama tokiu
eiliškumu:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Identifikuojama rinka (apibūdinama, tarp kokių paslaugų odontologijos
paslaugos konkuruoja, kurioje geografinėje vietoje);
Nustatomas rinkos dydis (apskaičiuojamas rinkos dydis, rinkos potencialas,
rinkos talpumas, paklausos dydis, rinkos dalys);
Nustatomas rinkos augimo tempas (apskaičiuojamas rinkos dydžio ir kitų
rinkos rodiklių istorinės reikšmės ir apskaičiuojamos jos vystymosi prognozės);
Nustatomos rinkos tendencijos (įvairių tyrimų metu pastebimi ir įvardinami
reiškiniai, kurie tęsiasi ilgą laiką, formuojasi arba nyksta, kurie daro didelę įtaką
toje rinkoje veikiančioms įstaigoms, tie reiškiniai įvertinami skaitiškai ir
prognozuojamas jų poveikis rinkos dalyvių pelningumui);
Nustatomi kritiniai sėkmės veiksniai (tai tokie veiksniai, kurie yra gyvybiškai
svarbūs strategijos įgyvendinimui, atsako į klausimą „kodėl mūsų nori vartotojai,
pacientai?“, nusako, kokias kompetencijas, gebėjimus reikia turėti, kad
sėkmingai konkuruoti dabar, dėl to ir vadinasi „kritiniai“, tai yra, yra kritiškai
svarbūs veiksniai), ir tuo tikslu atliekamos:
o vartotojų analizė;
o konkurentų analizė.
Nustatomi esminiai sėkmės veiksniai (tai tokie veiksniai, kurie, skirtingai nuo
kritinių sėkmės veiksnių, užtikrinančių įstaigos konkurencingumą esamu laiku,
užtikrina ilgalaikį jos konkurencingumą, todėl ir vadinami „esminiai“, nes iš
esmės užtikrina įstaigos konkurencinį pranašumą ilgu laikotarpiu);
Nustatomas šakos (rinkos, sektoriaus) patrauklumas (arba pelningumas) ir
tuo tikslu atliekama:
o struktūrinio pelningumo analizė („5 jėgų“ analizė).

Tai labai didelės apimties analizė, todėl, mokymo tikslais, tikslinga rinkos analizę
sutrumpinti. Be to, rekomenduojama ją išskaidyti į penkias dalis ir kiekvieną iš jų atlikti
kaip atskirą analizę.
1) Pirmoje dalyje, kurią ir tikslinga vadinti rinkos analize, arba rinkos
apibūdinimu, reikalinga atlikti tik pirmus 4 žingsnius: 1) identifikuoti rinką; 2)
nustatyti jo dydį; 3) nustatyti jos augimo tempą; 4) nustatyti jos tendencijas.
2) Po to reiktų nustatyti kritinius sėkmės veiksnius (ir esminius), tačiau tam, kad
jiems nustatyti, reikia atsakyti į du klausimus, kurie, savo ruožtu, sudaro atskiras
analizes. Šie klausimai yra:
- Ko nori vartotojai?
- Kaip įmonės konkuruoja, kaip atlaiko konkurenciją?
Siekiant atsakyti į pirmą klausimą, reikalinga atlikti vartotojų analizę – tai būtų
antroji analizės dalis.
3) Siekiant atsakyti į antrą klausimą, reikalinga atlikti konkurentų analizę – tai
būtų trečioji analizės dalis.
4) Suradus atsakymus į šiuos du klausimus, tai yra, atlikus vartotojų analizę ir
konkurentų analizę, galima nustatyti sėkmės veiksnius – tai būtų ketvirtoji
analizės dalis.
5) Nustačius sėkmės veiksnius (kritinius ir esminius), reikia nustatyti šakos
patrauklumą – atlikti struktūrinio pelningumo analizę („5 jėgų“ analizę) ir tai
būtų penktoji šios analizės dalis.
Rinkos analizę rekomenduojama atlikti išvardintais penkiais žingsniais.
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1.2.1. Rinkos apibūdinimas
Rinkos apibūdinimą rekomenduojame atlikti anksčiau aptarta tvarka, tai yra, 4
žingsniais: 1) identifikuoti rinką; 2) nustatyti jo dydį; 3) nustatyti jos augimo tempą; 4)
nustatyti jos tendencijas.

1.2.1.1.

Rinkos identifikavimas

Tuo tikslu studentams reiktų užpildyti lentelę ir įvardinti rinką, kurią jie analizuoja. Kaip
žinia, rinka yra pirkėjų ir pardavėjų susitikimo vieta. Todėl reikia nustatyti, kas yra
pardavėjai, o kas yra pirkėjai. Pardavėjams (odontologijos paslaugų teikėjams)
nustatyti rekomenduojama tokia lentelė.
5 lentelė. Rinkos identifikavimo lentelė
Labai siaura
rinkos
apimtis
Pardavėjai,
kurie
neužsima
dantų
gydymų, bet
suskaudus
dančiui,
parduoda
nuskausmina
mų vaistų
Kauno
mieste

Siaura
rinkos
apimtis
Pardavėjai,
užsiimantys
vien tik
dantų ligų
profilaktika
Kauno
mieste

Vidutiniška
rinkos
apimtis
Pardavėjai,
užsiimantys
dantų ligų
profilaktika
ir kai kurių
ligų gydymu
Kauno
mieste

Plati rinkos
apimtis

Labai plati rinkos
apimties

Pardavėjai, esantys
Pardavėjai,
Kaune, teikiantys
užsiimantys
visas dantų ligų
dantų ligų
gydymo, tyrimų,
profilaktika,
konsultavimo
visų dantų
ligų gydymu, paslaugas visiems
gyventojų
įvairaus
sluoksniams
amžiaus ir
Kauno mieste,
socialinio
Kauno regione ir
statuso
visiems kitiems
žmonėms
Lietuvos
Kauno
gyventojams
mieste ir
regione
Pastaba: reikšmės į lentelę pildomos remiantis logika ir bendru supratimu apie
odontologijos rinką
Odontologijo
s paslaugų
teikėjai, tai
yra, visi tie,
kurie teikia
odontologijos
paslaugas

Šiuo atveju verta pasirinkti patį plačiausią rinkos įvardinimą ir patikslinti jį geografine
dimensija (pardavėjas fiziškai paslaugas suteikia Kauno mieste, o paslaugų pirkėjai gali
būti ne tik iš Kauno). Taigi šiuo atveju rinka yra: odontologijos paslaugų Kauno
mieste rinka. Vadinasi šios rinkos dalyviai yra visos įmonės, įstaigos, organizacijos,
kurios teikia kurias nors odontologijos paslaugas Kauno mieste ir visi gyventojai arba
atvykstantys, kurie perka kurias nors odontologijos paslaugas Kauno mieste.
Čia verta priminti, kad rinka ir konkrečios įmonės tikslinė rinka yra du skirtingi dalykai.
Galima net pasakyti, kad strateginė analizė prasideda nuo rinkos identifikavimo ir
baigiasi tikslinės rinkos suradimu, tai yra rinkos, dėl kurios kuriama įmonės strategija,
rinkos, iš kurios įmonė gyvuoja ir uždirba pelną, rinkos, į kurią nutaikytos visos įmonės
paslaugos, pastangos ir ateities lūkesčiai.
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1.2.1.2.

Rinkos dydžio nustatymas

Rinkos dydžiui nustatyti reikalinga apskaičiuoti kelis rodiklius. Tuo tikslu studentams
reiktų iš verslo atvejo prieduose pateiktų lentelių ir grafikų užpildyti lentelę ir
suskaičiuoti rinkos dydį.
6 lentelė. Rinkos dydžio nustatymo lentelė
Rinkos
dalyviai
PARDAVĖJAI
PIRKĖJAI

SANDORIAI

Reikšmės

Rodikliai
Odontologijos įmonių skaičius Kaune, vnt.
Gydytojų odontologų skaičius Kaune
Kauno apskrities su kaimais gyventojų skaičius
Kauno apskrities be kaimų gyventojų skaičius
Kauno miesto gyventojų skaičius
Atvykstantys į Kauną (dirbti, gydytis, mokytis, atostogauti, kt.)
Visų įmonių metinė apyvarta 2011 m., Lt

Pacientų apsilankymo skaičius per metus visose Kauno
odontologijos įstaigose
Vidutinė išleistų
pinigų suma vieno vizito metu, Lt
(apskaičiuojama)
Pastaba: reikšmės į lentelę paimtos iš 22 priedo ir ankstesnių priedų

200 (22
priedas)
337
647.500
460.000
337.000
33.000
62.555.000
(22
priedas)
674.500
92,74

Rinkos dydis yra potencialūs paslaugos pirkėjai: visi atvykstantys į Kauną
(trumpalaikiais tikslais) + Kauno apskrities su kaimais gyventojų skaičius (atėmus vaikų
iki 5 metų skaičių) = 33.700 žmonių plius 647.500 žmonių minus apie 33.000 žmonių =
674.500 žmonių arba metinė visų Kauno odontologijos įstaigų apyvarta –
62.555.000 Lt.
Rinkos talpa yra rinkos dydis, kuris pagal įvairius vidutinius rodiklius (kitose šalyse,
kituose regionuose) turėtų būti didesnis, negu faktiškais apimtas („paimtas“) rinkoje jau
egzistuojančių įstaigų. Kadangi Kauno miesto situacija yra tokia, jog Kaune rengiami
gydytojai odontologai ir jų nemaža dalis lieka dirbti Kauno mieste, todėl odontologų
skaičius, tenkantis vienam gyventojui yra didesnis, negu vidutiniškai bet kuriame
kitame Lietuvos mieste ar regione. Todėl galima daryti išvadą, kad rinkos talpa yra
tokia pati, koks ir yra dabartinis rinkos dydis: apsilankymų pas odontologus skaičius per
metus (1 žmogus 1 kartą pas odontologą per metus) x potencialių paslaugos pirkėjų
skaičius (674.500 žmonių) = 674.500 vizitų pas Kauno odontologus per metus.
Rinkos potencialas yra maksimalus vartotojų (pacientų) skaičius, galintis pasinaudoti
Kauno odontologijos įstaigų paslaugomis padaugintas iš vartotojų (pacientų) apvartos
greičio (vidutinio vizitų per metus skaičiaus). Duomenų apie tai, kaip dažnai per metus
vidutiniškai lankosi bet kuris kitas ES šalių gyventojas nėra (nerasti), todėl tedaroma
išvada, kad vietoje vieno vizito per metus kiekvienas Kauno potencialus pacientas
galėtų lankytis du kartus per metus (įvairiais tikslais), todėl rinkos potencialias = rinkos
talpa (674.500 vizitų pas Kauno odontologus per metus) x apyvartos greitis 2 =
1.349.000 vizitų pas Kauno odontologus per metus. Ar toks vizitų skaičiaus
padidėjimas dvigubai padidintų šios rinkos apyvartą litais sunku pasakyti, todėl šis
rodiklis neprognozuojamas.
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1.2.1.3.

Rinkos dalies nustatymas

Nustatant rinkos dalį reikalinga užpildyti šią lentelę ir pagal ją apskaičiuoti įmonės
rinkos dalį.
7 lentelė. Rinkos dalies nustatymo lentelė
Įmonių
skaičius

Gydytojų
skaičius

Pajamos per
metus, Lt

Pacientų
apsilankymų
skaičius per metus
20.500
654.000
3,1

Denticija
1
25
1.850.000
Kitos įmonės
219
312
60.705.000
Denticijos
0,4
7,4
2,95
rinkos dalis,
%
Pastaba: reikšmės į lentelę paimtos iš ankstesnių priedų ir / arba apskaičiuotos iš
ankstesniuose prieduose esančių duomenų
Denticijos rinkos dalis pagal pajamas yra apie 2,95%, pagal pacientų apsilankymų
skaičių – 3,1%. Denticijoje dirbančių gydytojų skaičius sudaro 7,4% visų Kauno rinkos
odontologų. Kiekvienam Denticijos gydytojui tenka apie 3,38 vizito per vieną darbo
dieną, o bet kuriam kitam Kauno odontologui tenka apie 8,66 pacientai vizitų per vieną
darbo dieną. Šios disproporcijos turi teikti informaciją analitikams (studentams), pagal
kurias reikia daryti išvadas apie įmonės efektyvumo rodiklius arba apie naujos
strategijos kūrimą.
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1.2.1.4.

Rinkos augimo tempo nustatymas

Tuo tikslu studentams reiktų iš verslo atvejo tekste ir prieduose pateiktos medžiagos
užpildyti lentelę ir suskaičiuoti jos augimo tempą.
8 lentelė. Rinkos augimo tempo nustatymo lentelė

Metai

Odontologijos
įmonių
skaičius
Kauno mieste

Gydytojų
odontologų
skaičius
Kauno
mieste

Rinkos talpa
vizitais pas
odontologus
skaičiumi
per metus

2007
80
295
metai
2008
120
315
metai
2009
150
300
metai
2010
170
320
metai
2011
200
337
metai
2012
210
340
metai
Vidutinis
augimo
tempas
22%
3%
per 20072012
metus, %
Pastaba: reikšmės į lentelę paimtos iš 22
apskaičiuoti.

Rinkos dydis
gyventojų
skaičiumi

Rinkos dydis
pajamų
apimtimis, Lt

663.738

677.284

60.000.000

714.128

673.706

56.000.000

616.902

670.546

45.000.000

626.330

666.309

55.000.000

647.500

647.500

62.555.000

633.000

633.000

63.000.000

-1%

-1%

2%

priedo ir ankstesnių priedų, kai kurie –

Rinkos augimo tempas apskaičiuojamas pagal įvairius rodiklius per pastaruosius 5
metus, įskaitant dar vienerių metų prognozę, apie 1%. Šie duomenys rodo, kad rinkoje
vyksta tam tikri pokyčiai: odontologų skaičius auga greičiau, negu auga rinkos dydis
pajamomis, tačiau gydytojai steigia labai daug odontologijos įstaigų (jų augimas yra
apie 22 procentai per pastaruosius 5 metus).
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1.2.1.5.

Rinkos tendencijų nustatymas

Tuo tikslu studentams reiktų apmąstyti verslo atvejo medžiagą ir, kartu su dėstytoju,
identifikuoti rinkos tendencijas, kurios daro įtaką rinkai ir jos dalyviams (mažina arba
didina jų pelningumą, didina arba mažina įėjimo arba išėjimo iš rinkos barjerus, didina
arba mažina konkurenciją, apjungia skirtingas verslo šakas, sektorius, ištrina ribas tarp
sektorių, daro įtaką technologijai, aptarnavimo standartams ir panašiai).
Rekomenduojama pasiūlyti studentams užpildyti tokią lentelę.
9 lentelė. Rinkos tendencijų nustatymo lentelė
Sritys, kurios pasireiškia rinkos
Rinkos tendencijos
tendencijos
Pacientų žinios apie odontologijos Pacientų informuotumo didėjimas dėl
gydymo metodus
internete platinamos informacijos ir
šviečiamosios gydytojų veiklos
Neskausmingų gydymo metodų standarto
įvedimas
Pacientų žinios apie odontologus
Pacientų informuotumo didėjimas dėl
internete prieinamos informacijos
Gydytojų kompetencijų vertinimo sistemų
formavimasis internete
Pacientų žinios apie
odontologijai Pacientų informuotumo didėjimas dėl
naudojamas medžiagas
internete prieinamos informacijos
Medžiagų tobulėjimas (greičiau stingsta,
kietesnės,
plastiškesnės,
tvirtesnės,
ilgalaikiškesnės ir pan.)
Gydytojų kompetencija gydymo srityje
Įsigalintis standartas: „gydymo klaidas
reikės ištaisyti savo sąskaita“
Gydytojų
kompetencija
klientų Įsigalintis standartas: „aptarnavimas be
aptarnavimo srityje
eilių“
Gydytojų darbo metodai
Įsigalintis standartas: „profilaktika geriau
negu gydymas“, „išgydomos visos ligos“,
„gydymas neskausmingas“
Gydymo metodai
Įsigalintis standartas: „tiksli diagnostika –
prielaida išgydyti“
Gydymo technika ir įrankiai
Įsigalintis standartas: „pasaulinio lygio
technika“
Gydymo technologijos
Įsigalintis standartas: „
Vartotojų aptarnavimas
Įvairios apmokėjimo už paslaugas formos
(nuo išankstinio kaupimo iki atsiskaitymo
kreditine kortele ir lizingu)
Registracija internetu ir telefonu
Persitarimo dėl vizito galimybė
Pastaba: reikšmės į lentelę pildomos remiantis logika ir bendru supratimu apie
odontologijos rinką
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1.2.2. Vartotojų analizė
Vartotojų analizės tikslas – atrasti tas vartotojų (šiuo atveju – pacientų) grupes, kurios
daro didžiausią poveikį odontologijos paslaugas teikiančių įmonių siekiamiems
rodikliams. Todėl, siekiant atlikti vartotojų analizę, reikalinga atlikti šias analizes:
1) Nustatyti, kurios vartotojų charakteristikos daro didžiausią įtaką
odontologijos sektoriuje veikiančių įstaigų pelningumui;
2) Nustatyti, kokie vartotojų segmentai egzistuoja Kauno odontologijos
rinkoje;
3) Nustatyti, ar yra ir kurios vartotojų grupės, kurios daro didžiausią įtaką
pelningumo rodikliams.
Analizės atliekamos išvardinta tvarka.
1.2.2.1.

Vartotojų charakteristikų įtakos įstaigų pelningumui nustatymas

Siekiant nustatyti kiekvienos strateginės konkurentų grupės pelningumo rodiklius,
rekomenduojama pasinaudoti šia lentele.
10 lentelė. Vartotojų charakteristikų, kurios daro didžiausią įtaką odontologijos
sektoriuje veikiančių įmonių pelningumui, nustatymo lentelė
Strateginės konkurentų
grupės

Kas iš vartotojų pusės daro didžiausią įtaką odontologijos
įstaigų pelningumui (arba bent jau pajamoms)?
Pacientų
Pacientų
Pacientų
Pacientų
Pacientų
pajamos
amžius
lojalumas informuotumas
lytis
+
+
+++
+++
+
+++
+++
+++
+
+
+++
+++
+++
+++
+

Didelės nespecializuotos
Mažos specializuotos
Didelės specializuotos
Reikšmių suma (pliusų
7
7
9
7
skaičius)
Pastaba: reikšmės į lentelę pildomos remiantis logika ir bendru supratimu apie
odontologijos rinką

Atlikus šią analizę, tolimesnėms analizėms atlikti vertinga imti tik tuos veiksnius, kurie
surinko daugiausia „balų“ (pacientų pajamos, pacientų amžius, pacientų lojalumas,
pacientų informuotumas) ir neimti domėn tų, kurie surinko mažiausiai „balų“ (pacientų
lytis). Suprantama, kad tiek charakteristikų, tiek kiekvienai iš jų skiriamas balų (pliusų)
skaičius gali būti kitoks (ir tai priklauso nuo atliktos loginės ir praktinės analizės apie
pacientus ir potencialius pacientus), todėl dėstytojas su studentais gali atlikti kitokią
vartotojų charakteristikų įtakos pelningumui analizę.
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3

1.2.2.2.

Odontologijos paslaugų vartotojų segmentų nustatymas

Siekiant atlikti vartotojų analizę, reikalinga juos segmentuoti. Atliekant išsamią analizę
ir siekiant teisingai nustatyti vartotojų segmentus, reikalinga atlikti segmentavimą pagal
įvairiausius kriterijus (pagal vartotojų elgseną, demografiją, geografiją, psichografiją ir
pan.). Šiame verslo atvejyje rekomenduojama pasiūlyti studentams veiksnių, galinčių
padėti segmentuoti vartotojus, sąrašą, kuriame jie galėtų įvertinti kiekvieno veiksnio
svarbą tiek Stomatologijos poliklinikai, tiek strateginei grupei. Rekomenduojama atlikti
tokį vartotojų (pacientų) segmentavimą.
11 lentelė. Vartotojų segmentų Kauno odontologijos rinkoje nustatymo lentelė
Vartotojų
segmentavimo
kriterijai
Demografiniai

Segmentavimo veiksniai
Amžius
Gyvenantys
Lietuvoje

Lytis
Nuolat grįžinėjantys į
Lietuvą ekonominiai
emigrantai

Geografiniai

Miesto gyventojai

Psichologiniai

Bijantys dantų
gydymo
Turintys maniją
prižiūrėti dantis arba
prižiūrintys dantis
dėl mados (balina,
implantuoja ir pan.)
Nuo vaikystės įpratę
puikiai rūpintis
dantimis
Turintys daug žinių
apie dantų priežiūrą,
dantų ligas

Miesto apylinkių
gyventojai
Vengiantys dantų
gydymo
Prižiūrintys dantis dėl
sveikatos (komforto
jausmas, saugumo
jausmas, ramu dėl
ateities)
Turintys vidutiniškus
įgūdžius ir įpročius
rūpintis dantimis
Informuoti apie dantų
priežiūrą, nepriežiūros
pasekmes, dantų ligas

Socialiniai

Kultūriniai

Faktiniai

Bijantys dantų ligų
(dabar ir ateityje)

Nekreipiantys
dėmesio į dantų
priežiūrą

Lojalūs savo
pažįstamiems
gydytojams (nuolat
ieškantys pažįstamų
arba prieš tai gerai
gydžiusių
specialistų)
Paveldėję sveikus
dantis
Gydytojų teisingai
informuojami apie
dantų sveikatos
būklę ir gydymo
poreikį

Lojalūs autoritetams
(nuolat ieškantys gerą
vardą turinčių
specialistų)

Paveldėję silpnus
dantis
Gydytojų neteisingai
(dėl nekompetencijos)
informuojami apie
dantų sveikatos būklę
ir gydymo poreikį

Išsilavinimas
Atsitiktinai atvykę ir
užklydę (dėl
suskaudusio danties,
traumos ir pan.)
Kitų miestų ir šalių
gyventojai
Nebijantys dantų
gydymo
Įsitikinę, kad be
reikalo lankytis pas
odontologą
netikslinga
Neprižiūrintys dantų
žmonės
Neturintys žinių apie
dantų ligas,
profilaktiką, poveikį
sveikatai
Siejantys sveikus
dantis su
išsilavinimu,
inteligencija,
kultūringumu
Lojalūs savo
geografinei aplinkai
(lankantys tik arti
gyvenamosios vietos
esančias įstaigas)
Paveldėję dantų
ligas
Gydytojų neteisingai
(dėl savo naudos)
informuojami apie
dantų sveikatos
būklę ir gydymo
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poreikį
Pastaba: reikšmės į lentelę pildomos remiantis logika ir bendru supratimu apie
odontologijos rinką
Matyti, kad yra daug segmentavimo kriterijų, o veiksnių – dar daugiau. Siekiant atlikti
tikslų segmentavimą, reikalinga atlikti išsamią vartotojų (pacientų) analizę (faktinių
veiksnių ir nuomonių) ir iš tikrųjų atrasti, kurie poreikiai atveda pacientus pas gydytojus
– profilaktika, saugumo jausmo paieška, mada ar liga. Pacientus (vartotojus) reikia
grupuoti pagal jų poreikius pirkti odontologijos paslaugas. Todėl, iš visų segtavimo
veiksnių rekomenduojama išskirti šias vartotojų (pacientų) grupes:
- Profilaktikos ir nedidelių sveikatos trūkumų (karieso ir pan.) verčiami pas
gydytojus lankytis pacientai, dažniausiai tie, kurie įpratę labai gerai arba
gerai prižiūrėti savo dantis, daugiau išsilavinę, informuoti apie dantų
būklės įtaką jų sveikatai, taupantys savo išlaidas dantų gydymui ateityje,
nebijantys arba tik šiek tiek bijantys gydyti dantis, nesergantys rimtomis
dantų ligomis pacientai, dažniausiai tai darbingo amžiaus, turintys darbą
pacientai. Tikėtina, kad šie pacientai visose įstaigose sudaro apie 40%
visų pacientų („Profilaktikai“ ir „beveik sveiki“).
- Vaikai, pas gydytojus besilankantys dėl įvairių priežasčių (dėl
besirūpinančių savo vaikų sveikata tėvų, dėl profilaktikos, dėl vaikų ligų
ir pan.). Tikėtina, kad šie pacientai visose įstaigose sudaro apie 20%
visų pacientų („Vaikai“).
- Pensininkai arba vyresniojo amžiaus žmonės, besilankantys dantų
gydymo įstaigose dėl užsisenėjusių ligų, dėl dantų protezavimo ir kitų
priežasčių. Tikėtina, kad šie pacientai visose įstaigose sudaro apie 30%
visų pacientų („Vyresnieji ir pensininkai“).
- Labai sunkiomis dantų ligomis sergantys įvairiaus amžiaus žmonės.
Tikėtina, kad šiek pacientai visose įstaigose sudaro apie 10% visų
pacientų („Ligoniai“).
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1.2.2.3.

Vartotojų segmentų ir vartotojų charakteristikų įtakos įstaigų
pelningumui nustatymas

Sugretinus vartotojų charakteristikas ir segmentus, atliekama vartotojų strateginė
analizė. Tuo tikslu reikia į lentelės eilutes surašyti vartotojų segmentus, o į stulpelius –
charakteristikas, kurios daro įtaką įstaigų pelningumui. Tuomet reikia kiekvienai
charakteristikai suteikti svorį, kurių suma sudarytų vienetą. Svorio dydis turi atspindėti
įtaką, kurią charakteristika daro įstaigos pelningumui. Tuomet kiekvieną segmentą
reikia įvertinti balais (nuo 1 iki 5 arba nuo 1 iki 10) pagal kiekvieną charakteristiką,
tuomet apskaičiuoti svertinį vidurkį ir parašyti jį paskutiniame stulpelyje. Taip sužinoma,
kuris vartotojų segmentas yra pats vertingiausias verslui.
12 lentelė. Vartotojų analizė: vartotojų segmentų ir vartotojų charakteristikų
įtakos pelningumui nustatymo lentelė
Charakteristikos, veikiančios įstaigų pelningumą
Pacientų
Pacientų Pacientų
Pacientų
Iš viso
Vartotojų segmentai
lojalumas pajamos
amžius informuotumas
0,4
0,3
0,1
0,2
Profilaktikai ir beveik sveiki
5
5
1
5
4,6
Vaikai
1
1
1
1
1
Vyresnieji ir pensininkai
3
5
1
3
3,4
Labai ligoti
3
5
1
1
3
Pastaba: reikšmės į lentelę pildomos remiantis logika ir bendru supratimu apie
odontologijos rinką
Suprantama, kad siekiant atlikti labai tikslią vartotojų analizę, tokius skaičiavimus reikia
atlikti kiekvienai konkurentų strateginei grupei. Be to, kiekvienai strateginei grupei ir
segmentai gali būti skirtingi. Dar daugiau, kiekvienai strateginei konkurentų grupei ir
charakteristikos, veikiančios tų įstaigų pelningumą, gali būti kitokios. Galiausiai, ir
kiekvienos charakteristikos svoris kiekvienai konkurentų strateginei grupei gali būti
skirtingas. Tačiau šiame verslo atvejyje, mokymosi tikslais (paprastumo dėlei),
vartotojų analizė atliekama supaprastintai ir jos rezultatas – svarbiausių segmentų
atradimas. Kauno odontologijos įstaigoms svarbumo mažėjimo linkme (atnešamų
pajamų ir įstaigos pelningumui) yra šie segmentai: 1) „Profilaktikai ir beveik sveiki“; 2)
„Vyresnieji ir pensininkai“; 3) „Labai ligoti“; 4) „Vaikai“.
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1.2.3. Konkurentų analizė
Konkurentų analizė gali būti labai išsami ir sudėtinga (konkurentų išskyrimas
odontologijos paslaugų sektoriuje vien tik Kaune, konkurentų išskyrimas odontologijos
paslaugų sektoriuje Lietuvoje ir artimame užsienyje, konkurentų išskyrimas kiekvienoje
odontologijos srityje (chirurgijoje, ortodontijoje, vaikų odontologijoje ir t.t.), kiekvienoje
dantų gydymo stadijoje (kariesologijoje, žandikaulių chirurgijoje ir t.t.), konkurentų
dinamikos (augo, mažėjo, jungėsi, stiprėjo, tobulėjo techniškai ir kompetenciškai)
stebėsena ir pan.), tačiau svarbiausia konkurentų analizėje išskirti strategines
konkurentų grupes. Nes strateginių grupių išskyrimas suteikia įmonei žinių apie tai, su
kuo ir kuo ji konkuruoja grupėje bei su kuo ir kuo ji konkuruoja ne grupėje.
Konkurentų strateginės grupės yra įmonės (odontologijos gydymo paslaugas
teikiančios įstaigos), kurios laikosi panašios konkuravimo strategijos (tai yra turi
panašias kainų ir kokybės pozicijas, naudoja panašias rinkodaros priemones ir
komunikavimo kanalus), turi panašias charakteristikas (turtą, pajamų ir kaštų struktūrą,
investicijų lygį ir pan.), kitaip tariant, turi panašias strategijas. Tačiau prieš tai, kol
galima būtų išskirti strategines konkurentų grupes, konkurentus reikia išanalizuoti
įvairiais pjūviais, kad būtų galima atrasti tas charakteristikas, kurios ir taptų strateginių
grupių pagrindas, tai yra, reikia atrasti konkuravimo panašumus. Todėl:
1) Visų pirma rekomenduojama nustatyti įstaigų, teikiančių odontologijos
paslaugas, tipus (rūšis);
2) Tuomet rekomenduojama sudaryti duomenų lenteles pagrindinėms
konkurentų charakteristikoms nustatyti;
3) Ir galiausiai išskirti strategines konkurentų grupes.
Tokiu eiliškumu ir atliekama konkurentų analizė.
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1.2.3.1.

Odontologijos paslaugas teikiančių įmonių tipų nustatymas

Natūralu, kad pradžioje rekomenduojama išskirti odontologijos paslaugas teikiančių
įmonių tipus. Neatsižvelgiant į tai, ar įstaigos yra LNSS (Lietuvos nacionalinės
sveikatos sistemos) dalis, ar ne, jų visų finansavimo šaltiniai gali būti trejopi (valstybės
lėšos, privačios lėšos, privačių ir valstybės lėšų derinys įvariu santykiu pagal įstaigos
sudarytas sutartis su valstybe). Šią lentelę rekomenduojama studentams padėti
užpildyti, nes nei verslo atvejo tekste, nei prieduose pakankamai informacijos lentelei
užpildyti nėra (ir jos reikia ieškoti interneto šaltiniuose – LR įstatymuose, kituose teisės
aktuose).
13 lentelė. Odontologijos paslaugas teikiančių įmonių rūšių nustatymo lentelė
Finansavimo
Valstybės
Privačios ir
Privačios Šios įstaigos dažniausiai
šaltiniai
lėšos
valstybės
lėšos
teikia odontologijos
lėšos
paslaugas
Įstaigų tipai
Biudžetinės
Poliklinikos, odontologijos
+
įstaigos
klinikos
Viešosios
Poliklinikos, odontologijos
+
įstaigos
klinikos
Viešosios
Šeimos klinikos /
+
+
įstaigos
odontologijos klinikos
Individualios
+
+
Odontologijos kabinetai
įmonės
UAB, AB
+
+
Odontologijos klinikos
Pastaba: reikšmės į lentelę pildomos remiantis logika ir bendru supratimu apie
odontologijos rinką
Iš analizės matyti, kad įstaigų, kurios atlieka odontologijos paslaugas, yra šios:
- Odontologijos klinikos;
- Poliklinikos;
- Šeimos klinikos;
- Odontologijos kabinetai.
Toliau rekomenduojama pagal šiuos įstaigų tipus pabandyti atpažinti kai kurias jų
charakteristikas.
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1.2.3.2.

Konkurentų pagrindinių charakteristikų nustatymas

Vienas odontologijos paslaugas teikiančių įmonių (įstaigų, organizacijų) požymis yra
gydymo paslaugų spektras. Jis gali būti labai platus ir labai siauras. Platus spektras
apima visas odontologijos specialybės sritis, siauras – tik kai kurias (vieną, dvi). Kitas
požymis yra gydymo įstaigos tipas. Odontologijos paslaugas galima gauti kabinetuose,
klinkose, poliklinikose. Šiuos du požymius suporavus lentelėje ir pažymėjus (pliusais
arba minusais), galima (rekomenduojama) nustatyti, kurios odontologijos paslaugos yra
dažniausiai teikiamos išvardintuose įstaigų tipuose, taigi, būtų galima apytiksliai
nustatyti vieną iš požymių – odontologijos paslaugų krepšelį įstaigose.
14 lentelė. Odontologijos paslaugų spektro įstaigose nustatymo lentelė
Odontologijos paslaugų spektras

Šeimos
klinikos

Poliklinikos

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+
+

+

-

-

Platus

Siauras

Vidutinis

Odontologijos Odontologijos
kabinetai
klinikos

Terapinė odontologija
(endodontologija ir kariesologija)
+
(gydytojas odontologas,
ondodontologas)
Ortopedinė odontologija (gydytojas
odontologas ortopedas)
Periodontologija (gydytojas
periodontologas)
Vaikų odontologija (gydytojas vaikų
odontologas)
Ortodontija (gydytojas ortodontas)
+
Burnos chirurgija (burnos chirurgas)
Burnos ligų profilaktika
+
Žandikaulių chirurgija (gydytojas
veido ir žandikaulių chirurgas)
Dažniausiai šiose įstaigose
Siauras
pasitaikantis paslaugų spektras
Pastaba: reikšmės į lentelę paimtos iš 23 priedo

Pagal gydytojų skaičių, dažniausiai dirbančių kiekvienoje įstaigoje galima nustatyti
įstaigų dydį.
15 lentelė. Odontologijos įstaigų dydžio nustatymo lentelė
Gydytojų, dirbančių įstaigoje,
Odontologijo Odontologijo
Šeimos
Polikliniko
skaičius
s kabinetai
s klinikos
klinikos
s
1-3
+
3-10
+
+
10-15
+
15-25
+
>25
+
Dažniausiai pasitaikantis šių
Maža įmonė
Didelė įmonė
Maža
Vidutinė
įstaigų dydis
įmonė
įmonė
Pastaba: reikšmės į lentelę pildomos remiantis logika ir bendru supratimu apie
odontologijos rinką
Pagal finansavimo šaltinių privatumą (valstybinis, dalinai valstybinis, privatus) galima
nustatyti apytikslį tikėtiną įstaigų kainų lygį (nors tam, kad tiksliau nustatyti kainų lygį,
reikalinga atlikti odontologijos paslaugų kainų analizę rinkoje).
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16 lentelė. Odontologijos įstaigų kainų lygio nustatymo lentelė
Finansavimo šaltinio tipas

Odontologijo
Šeimos
Poliklinikos
s klinikos
klinikos
Vien tik valstybės lėšos
+
Didelė valstybės lėšų dalis
+
+
+
Nedidelė valstybės lėšų dalis
+
+
Vien tik privačios lėšos
Dažniausiai pasitaikantis šių
Vidutiniškai
Vidutiniškai
Vidutiniškai
įstaigų teikiamų kainų lygis
aukštas
aukštas
žemas
Pastaba: reikšmės į lentelę pildomos remiantis logika ir bendru supratimu apie
odontologijos rinką
Odontologijo
s kabinetai
+
Aukštas

Pagal teikiamų paslaugų apimtį ir odontologijos paslaugų įstaigos tipą galima išskirti
įstaigos pelningumo lygį.
17 lentelė. Odontologijos įstaigų pelningumo lygio nustatymo lentelė
Teikiamų paslaugų lygis

Odontologijo
s kabinetai
+
Aukštas

Odontologijo
s klinikos
+
+
Vidutiniškai
aukštas

Šeimos
klinikos
+
+
Vidutiniškai
aukštas

Poliklinikos

Siauras
Vidutinis
+
Platus
Dažniausiai pasitaikiantis
Vidutiniškai
šios įstaigose pelningumo
žemas
lygis
Pastaba: reikšmės į lentelę pildomos remiantis logika ir bendru supratimu apie
odontologijos rinką ir remiantis 16 priedo duomenimis
Pagal teikiamų paslaugų apimtį ir odontologijos paslaugų įstaigos tipą galima išskirti
įstaigos technologinį, vadinasi, ir investicijų, lygį (siekiant tiksliai nustatyti investicijų
poreikį, taigi, ir technologinį lygį, reikalinga atlikti išsamią odontologijos technologijų
paplitimo, kainų lygio, konkrečių įstaigų investicijoms skirtų lėšų analizę).
18 lentelė. Odontologijos įstaigų technologinio lygio nustatymo lentelė
Teikiamų paslaugų lygis

Odontologijo
s kabinetai
+
Žemas

Odontologijo
s klinikos
+
+
Labai aukštas

Šeimos
klinikos
+
+
Vidutiniškas

Poliklinikos

Siauras
Vidutinis
+
Platus
Dažniausiai pasitaikiantis
Vidutiniškai
šios įstaigose technologinis,
žemas
taigi, investicijų poreikio,
lygis
Pastaba: reikšmės į lentelę pildomos remiantis logika ir bendru supratimu apie
odontologijos rinką
Lentelių odontologijos įmonių charakteristikoms išskirti gali būti žymiai daugiau, ypač
daug lentelių galima pateikti skatiniams duomenims apie odontologijos įstaigas
(pajamos, turtas, darbuotojų skaičius, aptarnautų pacientų skaičius, suteiktų paslaugų
skaičius, suteiktų paslaugų pajamų struktūra ir taip toliau). Visa tai dėstytojas gali
pateikti studentams (tokių duomenų reikalaujančias lenteles) ir prašyti studentų surinkti
duomenis į tas lenteles. Tačiau mokymo tikslais pateiktų lentelių užtenka, nes jos
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atskleidžia studentams, kiek daug egzistuoja skirtingų duomenų apie rinką ir joje
veikiančius subjektus ir kiek daug egzisuotuoja galimybių analizuoti (grupuoti, lyginti)
įstaigas pagal skirtingas jų charakteristikas, kaip skirtingai galima analizuoti rinką.
1.2.3.3.

Strateginių konkurentų grupių nustatymas

Kaip jau minėta, didžiausia konkurencija yra strateginės grupės viduje (nes visų toje
grupėje esančių įmonių strategijos yra panašios, jos konkuruoja panašiais būdais),
tačiau ir tarp strateginių grupių yra didelė konkurencija (nes gali būti, kad skirtingų
strateginių grupių įmonės orientuojasi į tuos pačius segmentus arba vartotojai neskiria
įmonių, nors jos save pozicinuoja skirtingai). Siekiant išskirti strategines grupes
populiariausia jas išskirti pagal vyraujančių požymių poras, kurios geriausiai išreikštų
esamus konkurentų skirtumus. Šiame verslo atvejyje rekomenduojama išskirti šią
požymių porą:
- odontologijos įmonės dydis (maža ar didelė įstaiga), nes, kaip matyti iš
anksčiau darytos analizės, įmonės dydis nulemia daug jos
charakteristikų. Jeigu ankstesnė analizė atskleistų, kad yra kuri nors kita
charakteristika, geriau išskirianti įmones, negu jos dydis, tai reiktų imti
tą, kitą, charakteristiką.
- odontologijos įmonės teikiamų paslaugų spektras (siauras, platus), nes,
kaip matyti, iš anksčiau darytos analizės, įmonės paslaugų spektras yra
dar viena svarbi charakteristika, kuri, nebūtinai koreliuoja su įmonės
dydžiu (tiksliau, nekoreliuoja), tačiau yra labai svarbi konkrečiam
sektoriui (odontologijos paslaugų sektoriui).
Šias dvi charakteristikas studentams rekomenduojama pateikti matricinėje lentelėje
(arba grafike), kad jie į tuščius langelius (grafiko plotus) patys įrašytų, jų nuomone,
labiausiai tinkančias reikšmes. Rekomenduojama tokia matricinė lentelė.
19 lentelė. Odontologijos įstaigų strateginių konkurentų grupių nustatymo
lentelė
Didelė
įmonė

Poliklinikos (biudžetinės
įstaigos)

Odontologijos klinikos
(biudžetinės ir privačios),
Universitetinės ligoninės

Odontologijos kabinetai
(privatūs)
Šeimos klinikos (privačios)

-

Įmonės dydis

Maža
įmonė
Paslaugų spektras
Siauras
Platus
Pastaba: reikšmės į lentelę pildomos remiantis logika ir bendru supratimu apie
odontologijos rinką
Ši analizė turėtų padėti išskiti strategines konkurentų grupes odontologijos sektoriuje ir
jos, pagal matricinę lentelę, turėtų būti trys. Jeigu dėstytojui su studentais pavyktų atlikti
kitokią analizę, tai yra, surinkti daugiau duomenų ir juos išdiskutuoti, gal jiems pavyktų
sudaryti kitokią matricinę lentelę ir paaiškėtų, kad strateginių grupių yra daugiau, negu
trys (pavyzdžiui, keturios, penkios ir panašiai). Tačiau čia rekomenduojama išskirti šias
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tris strategines konkurentų grupes ir nurodyti jų konkuravimo būdus, privalumus ir
trūkumus konkurencinėje kovoje.
20 lentelė. Odontologijos įstaigų strateginių konkurentų grupių konkuravimo
būdų nustatymo lentelė
Eil.
Nr.
1.

Strateginė konkurentų grupė
odontologijos sektoriuje
DIDELĖS
NESPECIALIZUOTOS
Biudžetinės įstaigos, istoriškai
susiklosčiusios miestų ir rajonų
centrų, miestelių poliklinikos,
kuriose teikiamos bazinės
odontologijos paslaugos.

Konkuravimo
būdas
Nemokamos
paslaugos

2.

MAŽOS SPECIALIZUOTOS
Mažos arba siaurą
odontologijos paslaugų spektrą
teikiančios privačios įstaigos,
įmonės – šeimos klinikos
(kuriose dirba vienas arba keli
odontologai) arba privatūs
odontologijos kabinetai.

3.

DIDELĖS SPECIALIZUOTOS
Didelės įmonės, įstaigos
(privačios, valstybinės arba
sudariusios sutartis su
valstybine ligonių kasa),
teikiančios platų spektrą
odontologijos paslaugų (1.
Kauno klinikų klinikos:
ortodontijos klinika, burnos
priežiūros ir vaikų odontologijos
klinika, dantų ir burnos ligų
klinika, dantų ir žandikaulių
ortopedijos klinika, veido ir
žandikaulių chirurgijos klinika;
2. Odontologijos klinika
„Denticija“, UAB).

Privalumai

Trūkumai

Nemokamos arba
žemų kainų
paslaugos,
įprastos daugeliui
gyventojų

Vidutiniška
paslaugų
kokybė, žema
aptarnavimo
kokybė (eilės),
ne visos
paslaugos

Geografiškas
paplitimas (patogu
pacientams),
puikus
aptarnavimas,
aukšta paslaugų
kokybė.

Pažįstami
gydytojai, geras
aptarnavimas
(nėra eilių),
aukšta paslaugų
kokybė

Aukšta kaina, ne
visos
odontologijos
paslaugos

Sudėtingų ligų
gydymas, visų ligų
gydymas ir
profilaktika, bet
kokie tyrimai ir
aukščiausio lygio
konsultacijos,
dantų chirurgija.

Aukšta reputacija,
aukšta paslaugų
kokybė, puiki
technologinė
įranga

Eilės, vidutiniška
aptarnavimo
kokybė

Pastaba: reikšmės į lentelę pildomos remiantis logika ir bendru supratimu apie
odontologijos rinką
Strateginių konkurentų grupių išskyrimas padeda atsleisti priežastį, dėl kurios šakos
pelningumas yra didesnis, negu turėtų būti dėl aukštos konkurencijos sąlygomis (reikia
daryti prielaidą, kad odontologijos paslaugų sektoriuje yra trys vidiniai sektoriai ir
kiekviename iš jų yra skirtingas struktūrinis pelningumas). Tam, kad tai nustatyti,
reikėtų atlikti kiekvienos strateginės grupės struktūrinio pelningumo analizę („5 jėgų“
analizę), tačiau tai paliekama dėstytojo ir studentų nuožiūrai (tai galėtų būti studentų
papildomo savarankiško darbo užduotis).
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1.2.4. Kritiniai ir esminiai sėkmės veiksniai
Galiausiai galima apibendrinti rinkos analizę ir ją užbaigti kritinių ir esminių sėkmės
veiksnių nustatymu.
Kritiniai sėkmės veiksniai nusako, kokių reikia įgūdžių ir kompetencijų tam, kad
įmonė iš viso galėtų konkuruoti rinkoje, o esminiai sėkmės veiksniai – ko reikia, kad
įmonė galėtų sėkmingai konkuruoti ateityje ilgą laiką.
21 lentelė. Odontologijos įstaigų kritinių ir esminių sėkmės veiksnių nustatymo
lentelė

Strateginė konkurentų grupė
odontologijos sektoriuje

Didelės
nespecializuotos
odontologijos
įstaigos
Poliklinikos

Mažos
specializuotos
odontologijos
įstaigos
Odontologijos
kabinetai
Šeimos klinikos
Pažįstami
gydytojai, geras
aptarnavimas,
aukšta
paslaugų
kokybė

Didelės
specializuotos
odontologijos
įstaigos
Odontologijos
klinikos

Aukšta
reputacija,
Pacientų poreikiai (iš vartotojų
Nemokamos
aukšta paslaugų
analizės) – „ko nori pacientai?“
paslaugos arba
kokybė, puiki
(kartojama 20 lentelės informacija)
žemos kainos
technologinė
įranga
Aukšta kokybė,
Konkuravimo būdas (iš konkurentų
Arti „vartotojo“,
visos
Nemokamos arba
analizės) – „kaip įmonės atlaiko
aukšta kokybė,
odontologijos
labai pigios
konkurenciją?“
bazinės
paslaugos,
paslaugos
(kartojama 20 lentelės informacija)
paslaugos
sudėtingų ligų
gydymas
1. Įstaigoje – bent vienas licencijuotas gydytojas
odontologas.
Kritiniai sėkmės veiksniai – „be ko
2. Įstaigoje – bent vienas pilnai įrengtas odontologijos
odontologijos rinkoje nebūtų įmanoma
kabinetas su bazine įranga.
dirbti iš viso?
3. Minimali odontologo reputacija (aukšta kvalifikacija).
4. Šiuolaikinių gydymo metodų, medžiagų ir
technologijų taikymas.
Esminiai sėkmės veiksniai – „kas
1. Odontologijos
1. Nepriekaišti 1. Sudėtingi
odontologijos rinkoje užtikrintų
paslaugų
nga
sudėtingų ligų
ilgalaikį konkurencinį pranašumą?“
išplėtimas iki
reputacija
tyrimai, tiksli
maksimalaus
ligų
(„pilnas
diagnostika.
aptarnavimas“)
2. Sudėtingų
ligų.
išgydymas.
3. Technologijos
lyderiavimas.
Pastaba: reikšmės į lentelę pildomos remiantis logika ir bendru supratimu apie
odontologijos rinką
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1.2.5. Sektoriaus (šakos) „5 jėgų“ (struktūrinio pelningumo) analizė
Šioje lentelėje pateikta struktūrinio (šakos, sektoriaus) įvertinimas, remiantis M. Porter
„5 jėgų“ analize. Realybėje odontologijos sektorių (pramonė, šaka) gali veikti kiek
kitokios jėgos, čia pateikti tik apytiksliai duomenys mokymosi tikslais.
22 lentelė. Odontologijos sektoriaus struktūrinio pelningumo nustatymo lentelė
Jėgos, veikiančios
konkurenciją
šakoje

Įvertinimas

Konkurencija
odontologijos
paslaugų rinkoje,
esamų konkurentų
skaičius ir stiprumas

Aukšta

Naujų konkurentų
(odontologijos
paslaugas teikiančių
įstaigų) įėjimo į
Kauno rinką grėsmė

Vidutiniškai
aukšta

Tiekėjų
odontologijos verslui
derybinė galia, tai
yra, įmonių,
teikiančių įrangą,
medžiagas ir kitas
paslaugas
odontologijios
kabinetams.

Žema

Komentarai
Kaune yra apie 200 stomatologijos kabinetų, tai yra daug,
palyginti su gyventojų skaičiumi Kaune ir palyginus su kitais
Lietuvos miestais, todėl odontologijos sektoriuje Kauno
mieste konkurencija yra didelė. Gydytojų skaičius, tenkantis
gyventojų skaičiui yra labai didelis (arba pacientų skaičius,
tenkantis vienam gydytojui, yra labai mažas), palyginti su
kitais gydymo pramonės sektoriais arba kitų miestų
odontologijos rinkomis. Lentelė Nr.6.
Įėjimo į rinką (stomatologijos kabineto įrengimas) barjerai
nėra aukšti, odontologijos kabinetą įrengti nesudėtinga ir,
palyginti nebrangu, kabinetą galima nuomotis, įrangą galima
lizinguoti, o gydytojų odontologų Kaune yra daug, nes jų
daug ruošiama Kauno sveikatos mokslų universitete.
Gydytojų licencijas ir veiklos leidimus gauti nėra sunku
(gydytojams reikia baigti studijas, o kabinetui atidaryti reikia
pinigų ir leidimo veikti, ką įgyti nėra per daug sudėtinga, nors
užtrunka laiko ir reikalinga gauti daugybę pažymų, pasų,
leidimų, licencijų ir panašiai, vis tik, tai nėra per daug
sudėtinga). Todėl naujų konkurentų įėjimo į rinką grėsmė yra
aukšta, nes barjerai nėra aukšti (nėra per daug žemi, bet
neaukšti). Visgi, ta grėsmė šiek tiek mažėja dėl išėjimo iš
rinkos barjerų, kurie yra aukšti, nes išsimokėta ir įsigyta
įranga antrinėje rinkoje nėra paklausi, o gydytojų kolektyvui,
uždarius kabinetą, sunku susirasti naują darbą dėl didelės
konkunkurencijos, ir taip didelio kabinetų ir gydytojų
skaičiaus (bet čia – tik Kauno miesto odontologijos sektoriaus
specifika dėl Kauno sveikatos mokslų universiteto). Lentelė
Nr.7.

Odontologijos įrangos ir gydymui reikalingų instrumentų bei
medžiagų tiekėjų yra labai daug, jų keitimo kaštai nėra dideli.
Tai palengvina įėjimo į rinką ir išėjimo į rinką barjerus. Lentelė
Nr.8.
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Viena vertus, pacientų, tenkančių vienam gydytojui skaičius
nėra didelis, taigi pacientų derybinė galia galėtų būti didelė.
Kita vertus, pacientai migruoja iš kabineto į kabinetą, todėl
vieno paciento netekimas nėra didelė problema kabinetui
Pirkėjų, tai yra
arba gydytojui. Kai kurie pacientai yra labai informuoti apie
odontologijos
Vidutiniškai gydymą ir jo eigą, paslaugų kokybę ir gydytojų kokybę, kiti –
paslaugų naudotojų,
žema
visiškai apie tai nieko nežino. Dėl to gydytojai ir kabinetai
pacientų, derybinė
kartais su pacientais turi derėtis, aiškintis, o kartais – ne. Vis
galia
tik, odontologijos paslaugos, kaip ir kitos gydymo paslaugos,
nėra stiprioji pacientų „vieta“, todėl pacientų derėjimosi galia
nėra didelė. Apibendrinus, pacientų (pirkėjų) derybinė galia
yra vidutiniškai žema.
Nors odontologijos paslaugų kokybė (įranga, technologija,
diagnostika, gydymas ir pan.) labai tobulėja, visi gydytojai ir
kabineta iš esmės tobulėja panašiu greičiu, o tokios
paslaugos, kaip dantų gydymas pakaitalo nėra, išskyrus dvi
alternatyvas: nesigydyti dantų iš viso (labai juos prižiūrint
arba iš viso jų neprižiūrint) arba pasikeisti dantis dantų
implantais. Pirmasis pakaitalas galėtų būti labai paplitęs
Odontologijos
(prižiūrėti dantis taip, kad jų nereikėtų gydyti), tačiau
paslaugų pakaitalų
Žema
intensyvia dantų priežiūra užsiima labai mažai gyventojų (dėl
atsiradimo grėsmė
tingumo, nemokėjimo tai daryti, kitų įpročių – rūkymo, dantis
žeidžiančio maisto vartojimo ir pan.). Antrasis pakaitalas irgi
galėtų būti labai paplitęs, tačiau yra labai brangus ir jį taiko
labai mažai gyventojų (visus savo dantis pakeisti implantais).
Be to, net jeigu dantys ir labai prižiūrimi arba net jeigu ir visi
jie yra pakeisti, vis tiek reguliariai reikia vykti pas odontologą
konsultacijoms. Todėl pakaitailų grėsmė odontologijos
paslaugoms yra žema.
Pastaba: reikšmės į lentelę pildomos remiantis logika ir bendru supratimu apie
odontologijos rinką
Atlikus šakos (sektoriaus – odontologijos paslaugų) struktūrinio pelningumo analizę
reiktų padaryti galutinę išvadą – ar sektoriuje dirbančioms įstaigoms yra sąlygos dirbti
pelningai. O tokią išvadą galima padaryti nustačius, ar šakoje (sektoriuje) didelė
konkurencija. Jeigu konkurencija didelė – sektoriuje dirbančių įmonių vidutinis
pelningumas turi būti nedidelis, jeigu konkurencija maža – vidutinis pelningumas turi
būti didelis. Šiuo atveju būtų galima padaryti tokią išvadą: konkurencija sektoriuje
(Kauno miesto odontologijos paslaugų sektoriuje) yra vidutiniškai aukšta. Tokiu
atveju pelningumas turėtų būti vidutiniškai žemas, tačiau pelningumas yra vidutiniškas
(aukštesnis, negu vidutiniškai žemas), tai yra, aukštesnis, negu turėtų būti. Dėl to
peršasi išvada, kad reikalinga detalesnė analizė, kuri atskleistų, ar tik sektoriuje
neegzistuoja keli sektoriai, kuriuose nėra didelės konkurencijos ir kurių pelningumas
padidina viso sektoriaus pelningumą (sektorius gali būti didelių Kauno odontologijos
įmonių rinka, mažų Kauno odontologijos įmonių rinka, visų Kauno odontologijos įmonių
rinka, Kauno rajono odontologijos rinka, Lietuvos odontologijos rinka ir pan.). Detalesnė
struktūrinio pelningumo analizė studentų savarankišktai galėtų būti atlikta po to, kai bus
išskirtos strateginės konkurentų grupės konkurentų analizės metu.
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2. Strateginė vidinių veiksnių analizė
2.1.

Įmonės strateginių gebėjimų analizė

Atliekant įmonės strateginių gebėjimų analizę reikalinga:
1) Nustatyti įmonės visus turimus išteklius ir juos įvertinti;
2) Nustatyti įmonės turimus išteklius, be kurių įmonė iš viso negalėtų konkuruoti,
tai yra, rinkos „slenksčio“ išteklius;
3) Nustatyti įmonės unikalius išteklius, tai yra tuos, kurie įmonei užtikrina ilgalaikį
pranašumą;
4) Nustatyti įmonės turimas kompetencijas ir jas įvertinti;
5) Nustatyti įmonės turimas kompetencijas, be kurių įmonė iš viso negalėtų
konkuruoti, tai yra, rinkos „slenksčio“ kompetencijas;
6) Nustatyti įmonės esmines kompetencijas, tai yra tas, kurios įmonei užtikrina
ilgalaikį pranašumą (įprasta klausti trijų klausimų apie įmonės esmines
kompetencijas).
Tokie įmonės ištekliai ir tokios jos kompetencijos, be kurių įmonė iš viso negalėtų
konkuruoti rinkoje, vadinami įmonės gebėjimai, užtikrinantys įmonei
išgyvenimą rinkoje („rinkos slenksčio gebėjimai“).
Unikalūs įmonės ištekliai ir esminės įmonės kompetencijos, kurios įmonei užtikrina
ilgalaikį pranašumą rinkoje, vadinami įmonės strateginiai gebėjimai. Šie
strateginiai gebėjimai yra ne kas kita, kaip įmonė esminės kompetencijos išnaudoti
savo turimus unikalius išteklius. Tokia kombinacija (kai yra kompetencijų išnaudoti
išteklius) ir vadinama strateginiu įmonės gebėjimu (strateginiais įmonės
gebėjimais).
Šiai užduočiai įveikti studentams reikia pateikti kelias lenteles, tačiau pradžioje
reiktų pateikti bendrą lentelę, kurioje susiejami anksčiau minėti terminai.
23 lentelė. Įmonės gebėjimų, išteklių ir kompetencijų sąsajos lentelė
Rinkos
gebėjimai

slenksčio
Rinkos „slenksčio“ ištekliai
(ištekliai, be kurių įmonė iš
viso negalėtų konkuruoti)

Rinkos „slenksčio“
kompetencijos
(kompetencijos, be kurių
įmonė iš viso negalėtų
konkuruoti)

Unikalūs ištekliai
(ištekliai, kurie užtikrina
įmonei ilgalaikį
pranašumą)

Esminės kompetencijos
(kompetencijos, kurios
užtikrina įmonei ilgalaikį
pranašumą)

Gebėjimai

Strateginiai
gebėjimai

Ištekliai ir kompetencijos
Ištekliai
Kompetencijos
Pastaba: reikšmės į lentelę paimtos iš 24 priedo
Anksčiau nustatyta tvarka pateikiamos išvardintos lentelės.
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2.1.1. Įmonės turimi ištekliai ir jų įvertinimas
24 lentelė. Denticijos išteklių nustatymo lentelė

Materialūs

Išteklių rūšys
Fiziniai





Finansiniai



Stiprybės
2005 metais nupirkta
pagrindinė technologinė
įranga.
2005 metais įsigyti ir
atnaujinti darbo įrankiai.
Didžiulis,
renovuotas
pastatas Kauno miesto
centre.
Turima daug turto.







Nematerialūs

Intelektiniai/Ž
mogiškieji

Technologijos



Reputacija



Įgūdžiai ir žinios
(profesionalumas)






Motyvacija



Ligų
diagnostikos
programinė įranga.
Žinomumas Kaune ir
Lietuvoje dėl aukštos
kompetencijos, didelės
įvairių
specialistų
komandos.



Kompetetingi, ilgametę
patirtį odontologijos
srityje turintys gydytojai.
Žinomas, aukštos
reputacijos, didelę
gydymo ir vadovavimo
patirtį bei pažintis turintis
direktorius.
Darbuotojai skatinami
toliau studijuoti ir gilinti
savo žinias.
-





Trūkumai
Įranga
jau
senstelėjo
Didžioji
pastato
dalis nenaudojama
ir nesuremontuota.

Dideli amortizacijos
atskaitymai.
Nedidelis grynasis
pelnas.
Reputacijos
sumenkimas
dėl
įstaigos
nesugebėjimo
įžvelgti ir tinkamai
rinkoje panaudoti
savo gebėjimų.
-



Sumenkusi
gydytojų
motyvacija dėl per
žemo
atlyginimų
dydžio.
Pastaba: reikšmės į lentelę pildomos remiantis logika ir bendru supratimu apie
odontologijos įmonę „Denticija“ Kaune, 19 priedu, 25 priedu
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2.1.2. Odontologijos sektoriaus „slenksčio“ išteklių nustatymas
25 lentelė. Odontologijos sektoriaus „slenksčio“ išteklių nustatymo lentelė
„Slenksčio“ išteklių apibūdinimas
 Patalpa, atitinkanti higienos normas
 Minimali gydymo įranga
Finansiniai
 Nematerialūs Technologijos
 Reputacija
 Intelektiniai
Įgūdžiai ir žinios
 Licenciją turintys odontologai
Pastaba: reikšmės į lentelę pildomos remiantis logika ir bendru supratimu apie
odontologijos rinką
Materialūs

Išteklių rūšys
Fiziniai
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2.1.3. Įmonės unikalių išteklių nustatymas
26 lentelė. Denticijos unikalių išteklių nustatymo lentelė
Unikalių išteklių apibūdinimas
 Istorinę reputaciją, originalaus dizaino pastatas
Kauno centre
 Didžiuliai plotai pastate plėsti veiklai
 Naujai įsigyta, moderni įranga, įrankiai
Finansiniai
 Galimybė pritraukti privačių investuotojų lėšas
Nematerialūs Technologijos
 Programinė įranga įsigytai technologinei įrangai
valdyti (atlikti diagnostiką, tyrimus, gydymą)
Reputacija
 Vertinama Kaune ir Lietuvoje gydytojų reputacija,
profesionalumas
Intelektiniai
Įgūdžiai ir žinios
 Ilgametės vidinio tobulinimosi, profesinio tobulėjimo,
pasiekimų vertinimo tradicijos, įgalinančios išlaikyti
reputaciją, aukščiausią kokybę, sudėtingiausių
paslaugų spektrą.
Pastaba: reikšmės į lentelę pildomos remiantis logika ir bendru supratimu apie
odontologijos įmonę „Denticija“ Kaune bei 25 priedu.
Materialūs

Išteklių rūšys
Fiziniai
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2.1.4. Įmonės kompetencijų nustatymas
27 lentelė. Denticijos kompetencijų nustatymo lentelė
Kompetencijos
vertinimas
Kolektyvinio
Kompetencija kaupti, atnaujinti ir perduoti žinias, Vidutiniška.
mokymosi
įgūdžius, know-how.
organizacijoje
Kompetencija derinti skirtingus turimus įgūdžius, Vidutinė.
kompetencija
reikalingus teikti skirtingoms įmonėms paslaugoms.
Kompetencija derinti skirtingas technologines žinias.
Žema.
Komunikacijos
Kompetencija komunikuoti viduje vertikaliai ir Žema.
kompetencija
horizontaliai.
Kompetencija komunikuoti apie paslaugas, kainas, Žema.
įmonės padėtį ir panašiai rinkai.
Prasmės
Kompetencija įtraukti visus darbuotojus į strategijios
Žema.
suteikimo
kūrimą.
kompetencija
Kompetencija visus darbuotojus įtraukti į strategijos
Žema.
įgyvendinimą.
Kompetencija sukurti sąlygas, kad darbuotojai jaustųsi Žema.
įmonės šeimininkai.
Inovacijų kūrimo Kompetencija kurti ir kombinuoti inovatyvias Vidutinė.
kompetencija
paslaugas, produktus, technologijas.
Kompetencija kurti inovacijas, galinčias pakeisti Nėra.
sektorių arba jame galiojančius pramonės standartus.
Valdymo
Kompetencija sukurti valdymo struktūrą, atitinkančią Vidutiniška.
kompetencija.
įmonės strategiją ir tinkamiausiai išnaudojančia
turimas kompetencijas (efektingumas)
Kompetencija ieškoti ir surasti inovatyvias verslo Žema.
valdymo
struktūras,
formas,
verslo
vystymo
perspektyvas.
Kompetencija adaptuoti struktūrą pokyčiams viduje ir Žema.
aplinkoje.
Kompetencija sukurti veikiančią ir efektyvią vidinę Vidutiniška.
valdymo struktūrą.
Kompetencija išskirti ir nustatyti verslo vienetus ir jų Žema.
tinkamą skaičių įmonės viduje skaičius, tarpusavio
santykį ir jų efektyvumą (korporatyvinės struktūros
sukūrimo kompetencija)
Organizacijos
Kompetencija vykdyti reikalingus ir perspektyvinius Vidutinė.
vystymo
pokyčius.
kompetencija
Organizacijos kompetencija adaptuotis prie pokyčių.
Žema.
Kompetencijų rūšys ir apibūdinimas

Pastaba: reikšmės į lentelę pildomos remiantis logika ir bendru supratimu apie
odontologijos įmonę „Denticija“ Kaune
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2.1.5. Odontologijos sektoriaus „slenksčio“ kompetencijų nustatymas
28 lentelė. Odontologijos sektoriaus „slenksčio“ kompetencijų nustatymo lentelė
„Slenksčio“ kompetencijų apibūdinimas
 Kiekviena odontologijos įmonė (kaip ir kiekviena
medicinos paslaugas teikianti įmonė) privalo nuolat
atnaujinti medicinos žinias, jas nuolat kaupti.
Medicinos srityje tai atlikti yra lengva, nes be
gydytojo licencijos medicinos praktika negali verstis
nei viena įstaiga, o medikamas privaloma tvarka
reikia žinias atnaujinti.
Kompetencija sukurti veikiančią ir
 Kiekviena odontologijos įmonė privalo sukurti bent
efektyvią vidinę valdymo struktūrą.
primityvią valdymo struktūrą, kuri sugebėtų
registruoti, konsultuoti pacientą, konsultuoti ir gydyti
jį. Medicinos įstaigose tai nėra sudėtinga, nes
medicinos įstaigų valdymo struktūrą beveik griežtai
apsprendžia gydymo procesas, pats gydymo
mokslas nustato daug gydymo paslaugos proceso
dalių.
Pastaba: reikšmės į lentelę pildomos remiantis logika ir bendru supratimu apie
odontologijos rinką
Kompetencijos
Kompetencija kaupti, atnaujinti ir
perduoti žinias, įgūdžius, knowhow.
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2.1.6. Įmonės esminių kompetencijų nustatymas
29 lentelė. Denticijos esminių kompetencijų nustatymo lentelė
Esminės kompetencijos
Ar yra kompetencijų, kurios atveria
įmonei galimybes (potencialias
galimybes) įeiti į daugybę įvairių
rinkų?
Ar yra kompetencijų, dėl kurių
klientai (pacientai) labiau vertina
įmonės paslaugas, negu tokias
pačias paslaugas kitose įmonėse?

Esminės kompetencijos


Nėra.



Yra. Tai yra pacientams suteikiamas saugumo
jausmas, kad įmonėje yra daug įvairiausių sričių
specialistų ir visų jų atlikti darbai byloja apie aukštą
jų darbų kokybę ir pacientų pasitenkinimą
paslaugomis.
Ar yra kompetencijų, kurias
 Nėra, jeigu konkurentas yra KMUK odontologijos
konkurentams būtų sunku
klinkos. Yra, jeigu konkurentas yra bet kurios kitos
kopijuoti, imituoti, atkartoti?
odontologijos paslaugas teikiančios įstaigos. Tai yra
didelė aukščiausios kvalifikacijos specialistų
komanda.
Pastaba: reikšmės į lentelę pildomos remiantis logika ir bendru supratimu apie
odontologijos įmonę „Denticija“ Kaune

37

2.2.

Įmonės vertės kūrimo analizė

Rekomenduojama studentams pateikti klasikinę (M. Porter, 1985) vertės grandinę, kad
jie galėtų patys įžvelgti ir užpildyti atskiras grandinę vaizduojančios lentelės vietas.
Rekomenduojama iš pradžių studentams patiems sugalvoti, kokios veiklos sudaro
kiekvieną vertės grandinės dalį (pvz., kas Denticijoje sudaro „Infrastruktūrą“, kas –
„Technologijų vystymą“ ir t.t.), o po to – kiek visų įmonės kaštų „sunaudoja“ kiekviena iš
tų veiklų (neturint tikslių finansinių skaičių juos reikia įvertinti ekspertiškai (prognozuoti,
atspėti).

Talkinanti veikla

30 lentelė. Denticijos vertės grandinės nustatymo lentelė (pagal produktus
gaminančių įmonių vertės grandinės pavyzdį)
Infrastruktūra:
Administracijos (vadovų, finansininkų, apskaitininkų, teisininkų, viešųjų ryšių,
Kokybės vadybos) atlyginimai ir kitų administracinių veiksmų kaina: 15%
Technologijų vystymas:
Naujų gydymo metodų vystymas, tyrimai siekiant tobulinti metodus ir įrangą,
Technologijos ir įrangos atnaujinimas: 5%
Žmogiškieji ištekliai:
Darbuotojų paieškos, įdarbinimo, mokymo kaštai: 5%
Palaikomasis aprūpinimas:
Medžiagų, pastatų, technikos, įrankių ir kitų darbo priemonių įsigijimas ir išlaikymas: 10%
Pacientų
„gavimas“:
registravimas,
vizitų vadyba:
2%

Paslaugų
teikimas:
gydytojo
kontaktinis
darbas su
pacientų ir
ruošimasis jį
gydyti: 50%

Paslaugos
sandėliavi-mas
ir pristatymas
pacientui: 0%

Marketingas ir
pardavimai: 3%

Vartotojų
aptarnavimas po
suteiktų paslaugų:
10%

Pelnas:
3%

Pagrindinė veikla
Pastaba: reikšmės į lentelę pildomos remiantis 26 priedu
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7.4. Apibendrinimas
Kaip jau minėta, ši, ką tik atlikta išorės ir vidinių veiksnių strateginė analizė yra
mokomojo pobūdžio, nes:
- ji pagrįsta apytiksliais, netiksliais duomenimis;
- kai kurie duomenys yra sugalvoti mokymo tikslais;
- analizės struktūra, sudedamosios analizės dalys, pjūviai yra
supaprastinti;
- analizės gylis yra nedidelis, žvalgomojo lygio, padedantis suprasti
analizės principą;
- pačią strateginę analizę galima atlikti naudojant kitus įrankius ir kitaip.
Įprasta, kad strateginės analizės galutinis etapas arba natūrali tokios analizės pabaiga
yra SWOT analizė. Tačiau, kaip minėta, SWOT nėra šio verslo atvejo mokymo tikslas.
Jeigu to pageidauja dėstytojas (arba studentai), šį verslo atvejį galima tęsti atliekant
įmonės SWOT analizę, tačiau šiuo atveju to daryti nebūtina. Vis tik dėstytojas turi
paaiškinti studentams, kad jeigu jie norėtų atlikti įmonės SWOT analizę, tai jie turėtų
dar kartą peržiūrėti visą atliktą strateginę analizę, ją apmąstyti, iš jos išrinkti, išskirti,
susisteminti tas jos dalis, kurios taptų tiek loginėmis išvadomis, tiek kūrybinėmis
įžvalgomis apie tai, kokios rinkoje egzistuoja grėsmės įmonei, ir kokios atsiveria
galimybės, kokias įmonė turi silpnybes ir kokias – stiprybes.
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8. Verslo atvejo mokymo uždaviniai (uždaviniai studentams)
Kai studentai su dėstytojo pagalba surinka duomenis į visas pateiktas lenteles (atlieka
visą vidaus ir išorės veiksnių strateginę analizę), tuo pačiu išmokdami kiekvieną
metodą, paskaita (pratimas, verslo atvejo analizė, sprendimas) turėtų baigtis
maždaug tokiomis dėstytojo padarytomis (ištartomis, paaiškintomis, užrašytomis)
išvadomis (tuo pačiu tai yra šio verslo atvejo analizės mokymo tikslai):
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Studentai išmoko atlikti pavienes analizes, kurios gali būti traktuojamos kaip
atskiri analitiniai metodai (įrankiai).
Studentai suprato, kad kiekvienas analitinis įrankis (metodas) tėra tik vienas iš
analizės pjūvių ir tuo pačiu išmoko parinkti tinkamus duomenis kiekvienam
analizės pjūviui atlikti.
Studentai išmoko susieti pavienius analitinius įrankius (pjūvius) į vieną visumą,
kuri apjungiama terminu „strateginė išorinių veiksnių analizė“ ir „strateginė vidinių
veiksnių analizė“.
Studentai suprato, kokios didelės apimties yra, iš kokių etapų susideda ir kiek
pastangų atlikti reikalauja strateginė verslo analizė.
Studentai suprato, kad strateginės analizės „stiprumas“ priklauso nuo
intelektualinių pastangų ir įdėto laiko renkant duomenis, nuo duomenų tikslumo ir
jų gausumo, nuo gebėjimų tuos duomenis analizuoti, sisteminti, apdorodoti,
interpretuoti.
Studentai suprato, kad interpretuojant duomenis nesunkiai galima suklysti, o
jeigu taip – tai nesunkiai galima sukurti klaidingą įmonės strategiją. Klaidos
tikimybė didėja, jeigu duomenų yra per mažai, duomenys yra netikslūs arba
duomenys neteisingai analizuojami, daromos nepagrįstos išvados, o klaidinga
strategija yra ne kas kita, kaip įmonės „vidutinė“ sėkmė (arba „vidutinė“
nesėkmė).
Studentai suprato, kad duomenų kiekis, pateiktas verslo atvejo aprašyme
(tekste) yra artimas tikrovei ir kad daugumoje įmonių egzisuotuoja panašus
duomenų paketas apie įmonę ir jos aplinką.
Studentai suprato, kad analizei reikalingi duomenys gali būti randami įvairiuose
šaltiniuose, kuriems atrasti reikia atidumo, loginio mąstymo, įžvalgumo,
sumanumo, kad daug duomenų apie rinką, konkurentus, vartotojus galima rasti
valstybės
reglamentuojamuose
dokumentuose
(įstatymuose,
aktuose,
įsakymuose), valstybės statistikoje, asocijuotų struktūrų metodinėje medžiagoje,
įmonių, įstaigų svetainėse, periodinėje spaudoje (straipsniuose, apžvalgose),
mokslinėje literatūroje (studijose, kitose mokslinių tyrimų ataskaitose,
apžvalgose).
Studentai suprato, kad įmonei siekiant turėti gerą verslo strategiją reikalinga
atlikti (nuolat, periodiškai) gerą strateginę analizę, o tam reikalinga tam tikru būdu
stebėti išorę (rinką, konkurentus, klientus, potencialius klientus ir t.t.) ir vidų
(įmonės darbuotojus ir jų elgesį, vadybos priemonių poveikį ir rezultatus ir t.t.) ir
tam tikru būdu nuolat ir sistemingai kaupti ir analizuoti duomenis. Iš to studentai
turi suprasti, kad bet kokia duomenų rinkimo ir analizės veikla gali būti vadinama
„didelės įmonės pastangos, vedančios į niekur“. O tam, kad įmonė rastų savo
vietą rinkoje, galėtų sėkmingai konkuruoti, reikalinga tiek rinkti teisingus
duomenis, tiek ir teisingai juos analizuoti.
Studentai suprato, kad strateginei analizei atlikti reikalingos tam tikros žinios,
neužtenka vien logikos ir sveiko proto arba intuicijos, o iš to išplaukia, kad
strateginės analizės negali atlikti nekvalifikuotas specialistas.
Studentai suprato, kad strateginei analizei atlikti reikalingi ne tik skaitiniai
(kiekybiniai), bet ir (net ir daugiau) kokybiniai duomenys, o dėl to analizė yra
kompleksiška, sudėtinga.
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-

-

-
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Studentai suprato, kad jų atlikta (kad ir labai „lėkšta“, negili) strateginė analizė
tėra tik pirmas žingsnis (tiksliau – du žingsniai iš septynių) strategijos sukūrimo
link. O minėti septyni žingsniai (juos visus dėstytojas turėtų trumpai aptarti su
studentais) tėra tik pusė (o gal ir mažiau) darbo, nes didesnė pusė darbo yra
strategijos įgyvendinimas. Ir visą tą didžiulį darbą atlikti reikalinga vien tik tam,
kad įmonė iš neteisingos krypties pasuktų teisinga kryptimi.
Studentai suprato, kad norint valdyti verslą, reikalinga strategija, o ne tik šiaip
sau – veikla arba pastangos, arba geri ketinimai ir, kad tam (verslo valdymui)
reikalingos ne tik žinios, bet ir daug kryptingų pastangų (daug darbo rinkti ir
analizuoti duomenis, visus įtraukti į strategijos kūrimą, o dar labiau – į jos
įgyvendinimą).
Studentai suprato, kad jų nagrinėta įmonė yra neišsisikirianti iš visų kitų įstaigų,
įmonių, organizacijų, teikiančių profesionalias paslaugas (universitetų,
konsultacijų įmonių, ligonių, mokyklų ir taip toliau) nei savo turiniu, nei forma,
todėl šis verslo atvejis galėjo būti parengtas bet kurios kitos profesionalias
paslaugas teikiančios įmonės pavadinimu, o ypač įmonės, kuri patiria „vidutinę
sėkmę“ (arba „vidutinę nesėkmę“).
Studentai suprato, kad „vidutinė verslo sėkmė“ yra tas pats, kas yra „vidutinė
verslo nesėkmė“ ir, kad tokių įmonių, kurios neturi strategijos (vadinasi, neturi ir
strateginės analizės, vadinasi, neturi ir žinių, kaip ją atlikti), rinkoje yra labai daug.
Studentai suprato, kad būti „vidutiniškai sėkminga“ (arba „vidutiniškai
nesėkminga“) įmone rinkoje yra didžiulis laiko, lūkesčių ir pastangų (tiek vadovų,
tiek savininkų, tiek darbuotojų, tiek klientų) švaistymas, o išeitis – išmokti valdyti
verslą (kurti ir įgyvendinti strategijas). Nevaldymo (arba prasto, neteisingo
valdymo) pasekmė – neuždirbti pinigai, nepadaryta karjera, neišmoktos
pamokos, nusivylimas ir nuolatinis nepasitenkinimas savimi, įmone, verslu, verslo
šaka, profesija, kolegomis, vadovais, savininkais, klientais, valstybe, visuomene.
Visa tai yra didžiuliai ekonominiai ir psichologiniai nuostoliai.

Išvadų (didaktikos) gali būti ir daugiau. Tai yra rekomenduojamos išvados, tačiau
dėstytojas jas gali pasiekti ir kitais būdais (diskutuoti su studentais ir klausti tų išvadų
studentų, duoti išvadas padaryti studentų grupėms ir panašiai).
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