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VADAS

Šiuolaikinis verslas jau seniai nebekonkuruoja tik savo preke ar paslauga, kadangi

dabartin s rinkos s lygomis yra labai sunku pasi lyti unikal  ar kitaip išsiskiriant  produkt .

Tokiu atveju mon ms lieka galimyb  išsikirti kitais konkurenciniais pranašumais. Vienas iš

 – produkto kokyb . Norint pasiekti išskirtin s produkto kokyb s, kaip rod  pasaulin

praktika, reikalinga kokyb s vadyba. Šiame darbe yra nagrin jama kokyb s vadybos princip

gyvendinimo vertinimas iš tre  šali  – kokyb s prizai. Jie padeda identifikuoti geriausiai

kokyb s vadybos principus gyvendinan ias mones. Pa ioms mon ms tai yra vertinimas iš

ekspert . Laim jusi moni  ger  praktik  galima pritaikyti kitiems verslo subjektams.

Tokiu b du yra perduodama ir skatinama visuotin s kokyb s vadybos (angl. Total Quality

Management, toliau – VKV) taikymas moni  veikloje.

Mokslin je literat roje pateikiama labai daug variant , kaip galima VKV principus

pritaikyti mon s veikloje. Šiame magistro darbe analizuojamas Europos kokyb s valdybos

fondo (angl. European Foundation for Quality Management, toliau - EFQM) sukurtas

Europos verslo tobulumo modelis (angl. – EFQM Excellence Awards, toliau - EFQM

Tobulumo modelis), kurio pagrindu yra teikiami EFQM apdovanojimai.

Temos aktualumas ir naujumas. Kokyb s vadybos gyvendinimas moni  veikloje

populiar ja, nes j  taikant auga klient  lojalumas, did ja rinkos dalis, tik tinas ilgalaikis

verslo pelningumas. Kokyb s prizai padeda identifikuoti geriausiai gyvendinan ias VKV

mones, remiantis tre  šali  vertinimu.

Kiekviena Europos šalis turi savo kokyb s apdovanojimus, kurie paremti vien tik EFQM

modeliu, kiti yra stipriai modifikuoti, o treti – kitos strukt ros. Mokslin s literat ros analiz

parod , kad nacionaliniai kokyb s prizai yra naudingi valstybei didinant konkurencingum ,

pa iai monei tai yra patvirtinimas, kad ji yra patikima partner  ir taiko naudingiausi

praktik . Taip pat, buvo išskirtas naudingumas visuomenei. Prizas vardijamas kaip priemon

jos poreiki  tenkinimui.

Lietuvos Nacionalinis kokyb s vadybos prizas1 (toliau - NKVP) yra vienintelis Lietuvos

Respublikos (toliau - LR) taikomas instrumentas, skatinantis VKV princip  taikym

Lietuvoje. Žvalgomojo tyrimo rezultatai parod , kad NKVP yra mažai d mesio sulaukiantis

prizas bei jo programoje dalyvauja mažas moni  skai ius (išvada iš pranešimo žiniasklaidai

analiz s ir dalyvaujan moni  analiz s). Populiarus NKVP identifikuot  geriausias

praktikas, didint  visuomen s suvokim  apie kokyb , pad  Lietuvos mon ms konkuruoti

1 Nuo 2013 m. pakeistas pavadinimas. Ankš iau buvo Nacionalinis kokyb s prizas
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kitose šalyse. Tik tina, kad po kurio laiko susiformuot  verslo bei visuomen s suvokimas

apie kokyb , kurio šiuo metu tr ksta.

NKVP susilaukia mažai d mesio Lietuvos mokslin je literat roje, nes ieškant informacijos

šia tema buvo rasti keli (Mikulis, J., Kazili nas, A., „Visuotin  kokyb s vadyba Lietuvos

mon se“ (2011) ir Mikulis, J., Kuisys, P. A. „Praktinis VKV princip  pritaikymas Lietuvoje

– ISO 9001:2000 ir EFQM Tobulumo modelis – esama situacija ir pažanga“ (2006))

moksliniai straipsniai. Remiantis atliktu tyrimu, paaišk jo, kad net prizo reng jai n ra

analizav  NKVP populiarinimo veiksni , nerenka moni  nuomoni  apie apdovanojim ,

neanalizuoja gr žtamojo ryšio (išvados iš tyrimo). Taip pat, nebuvo rasta duomen  apie

NKVP populiarinimo priemones. Remiantis šiomis prielaidomis galima teigti, jog Europos

verslo tobulumo modelio taikymo ypatumai Lietuvoje n ra pla iai nagrin ta tema. Vadinasi,

jog šis magistrinis darbas yra aktualus bei naujas mokslin je literat roje.

Darbo tikslas: Palyginus Lietuvos ir kit  šali  bei region  kokyb s priz  program

organizavimo b dus bei metodikas, nustatyti Nacionalinio kokyb s vadybos prizo tr kumus,

sukurti veiksm  program , kuri gyvendinus, prizas taps Lietuvos moni  konkurencingumo

skatinimo priemone.

Tyrimo objektu buvo pasirinkta Nacionalinio kokyb s vadybos prizo nepopuliarumo

priežastys.

Norint objektyviai ir išsamiai išanalizuoti kokyb s vadybos prizo nepopuliarumo priežastis

tyrimo metodu buvo pasirinktas kokybinis tyrimas su pusiau strukt rizuotu interviu (su iš

anksto nusistatytomis pokalbio temomis) bei dokument  analiz . Kokybinis tyrimas

pripaž stamas, kaip geriausias metodas, kai yra ieškoma priežastini  ryši .

Tyrimo vykdymo metu buvo susidurta su respondent  poreikiu atsakin ti  klausimus el.

paštu, tod l tokiems respondentams buvo taikomas strukt rizuotas interviu (atviri klausimai).

Dokument  analiz s metodas buvo pasirinktas, kaip veiksmingiausias  b das surinkti

duomenis apie kit  šali  kokyb s prizus (nebuvo galimyb s tiesiogiai apklausti kit  šali

atsaking  asmen ).

Tyrimo planas. Kokybinio tyrimo bruožas yra kintantis tyrimo planas, nes jo metu yra

gaunama prieš tai tyr jui nežinota informacija. Darbo autor s pirminis planas buvo išnagrin ti

NKVP priz  iš vyriausyb s, Lietuvos moni  (dalyvavo (laim jo ir nelaim jo); nedalyvavo

prizo programoje), ekspert  nuomon s, taip pat remtis Europos bei JAV šali  patirtimi.

Atliekant tyrim , nebuvo rasta skirtumo tarp moni , kurios dalyvavo ir nedalyvavo prizo

programoje, tod l ši dalis buvo sujungta. Papildomai buvo analizuota kiti Lietuvos verslo

apdovanojimai bei Europos verslininkyst s skatinimo apdovanojim  finalininkai. Taip pat,



5

yra analizuotas Malcolm Baldrige nacionalinis kokyb s apdovanojimas (angl. Malcolm

Baldrige National Quality Award, toliau – MBNQA). Darbo autor  tikisi, kad patobulintas

tyrimo planas ap  didesn  respondent  dal  ir tiksliau atspind jo ieškomus priežastinius

ryšius.

Darbo uždaviniai:

1. Išnagrin ti EFQM Tobulumo modelio teikiam  naud  bei taikymo apribojimus.

2. Išanalizuoti nacionalini  kokyb s priz  organizavimo b dus Europos šali  lygmenyje

bei JAV, siekiant atrasti j  populiarumo veiksnius.

3. Atlikus autorin  kokybin  tyrim , apibr žti NKVP nepopuliarumo Lietuvoje veiksnius.

4. Remiantis tyrimo rezultatais, sukurti veiksm  program , kuri pad s NKVP tapti

Lietuvos moni  konkurencingumo skatinimo priemone.

Darbo strukt ra. Darbas susideda iš dviej  dali , kurias sudaro keturi skyriai.

Pirmajame skyriuje yra nagrin jamos priežastys, kurios paskatino Europoje pl sti suvokim

apie kokyb  bei sukurti EFQM organizacij . Antrame skyriuje yra analizuojama EFQM

fondo suk rimas, pateikiama EFQM modelio tobulinimo raida, sivertinimo metodologijos

analiz  bei privalumai ir tr kumai pateikti mokslin je literat roje. Toliau yra nagrin jami

nacionalini  kokyb s priz  ypatumai, teikiama nauda bei apribojimai.

Antroje darbo dalyje yra pristatoma autorinio tyrimo metodologija. J  sudaro tyrimo

problemos formulavimas, pirminis populiarinimo veiksni  modelis, tyrimo planas, tyrimo

proced ra bei tyrimo apribojimai. Atlikto tyrimo rezultatai yra didel s apimties, tod l jie

yra iškelti  priedus, darbo tekste pateikiami apibendrinti tyrimo rezultatai. Toliau darbe yra

pristatoma NKVP populiarinimo veiksm  programa.

Galiausiai pateikiamos išvados ir pasi lymai, literat ros s rašas ir priedai. Darbo apimtis –

54 puslapiai, pateikiamos 4 lentel s (iš j  – 3 sukurtos autor s), 13 paveiksl  (iš j  – 8

sukurtos autor s), 54 literat ros šaltiniai
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1. KOKYB S VADYBOS PRIZ  ATSIRADIMO PRIEŽASTYS

Kokyb s vadybos priz  istorija prasideda XX a., nes tuo metu pasaulyje buvo sukurti du

žinomiausi kokyb s apdovanojimai. Pirmasis kokyb s apdovanojimas buvo steigtas

Japonijoje (1950 m.) - Demingo prizas. Antrasis - JAV kokyb s prizas buvo sukurtas 1987

m.. Jis pasaulyje pripaž stamas kaip puikiai strukt rizuota VKV gyvendinimo priemon

(Conti, 2007). Chase (1988) ir An Evolutionary ... (1999) pažymi, kad šiuo laikotarpiu

Europos valstybi  verslo kokyb s normos buvo labai prastos, palyginti su JAV ir Japonijos

moni , tod l pasaulin je rinkoje Europa nebuvo laikoma rimta verslo konkurent .

Vis d lto, Ferdows K. et al. (1988) tyrimas parod , kad XX a. Europos pramon s mon s

prad jo daugiau skirti d mesio produkto kokyb s elementams – kuriamos kokyb s,

pristatymo ir kitas gerinimo programos. Šio laikotarpio gamintojai susivok , kad gamybiniai

paj gumai neb ra konkurencijos pagrindas. Juo tapo pats produktas – kuo geresn  kokyb ,

tuo galima gaminti platesn  bei sud tingesn  produkto linij . Ferdows K. et al. (1988) rado

ryš , kad d mesys kokybei yra susij s su didesniu pelningumu. Gamybiniai paj gumai gali

ti papildomi vieni kitais, o ne užgožiami, kaip manyta anks iau. Vadinasi, aukšta kokyb ,

žema kaina, patikimas pristatymas, gamybinis lankstumas gali b ti suderinami (Ferdows et

al., 1988).

Kanji (1990) ir Cook (1990) vardijo, kad pirmosios pastangos Europoje gyvendinti

VKV principus buvo Didžiojoje Britanijoje. Šalis band  sukurti savo VKV gyvendinimo

rank  pagal amerikie  ekspertus, ta iau susid  su kult riniais skirtumais (Kanji, 1990).

XX a. 9 deš. viduryje pasaulyje VKV staigiai išpopuliar jo. Smith (1988) nurodo dešimt

priežas , kod l mon ms yra naudinga taikyti VKV:

1) kokyb  atneša peln . mon s reputacija pritraukia klientus, ta iau tik kokybiškos

paslaugos ar produktai išlaiko juos;

2) bloga kokyb  generuoja nuostolius. Dažnai mon s nesupranta kokybiškos veiklos

prasm s, ta iau po nemalonios patirties tik vienas iš 100 pirk  pasiskundžia,  tik 1 iš 10

lieka lojalus. Penkis kartus brangiau yra pritraukti nauj  klient , negu išlaikyti sen .

Darbo autor  nor  pasteb ti, kad tai buvo parašyta XX a. 9 deš. pab., yra vis dar aktualu

ir šiandien - esant šimtui problem  (pvz. nepatenkinti vartotojai) mon  pasiekia tik keturi

skundai, ta iau apie tai žino vienas t kstantis potenciali  klient . Tokia proporcija turi

neigiam  aspekt mon s atei iai, nes neišspr sta problema tik didins nepatenkint

vartotoj  skai ;

3) kokyb  padeda išsiskirti. mon s turi tur ti konkurencin  pranašum . Tyr jas pabr žia,

kad konkurencinis pranašumas yra pasiekiamas per kokyb s gerinim ;
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4) pirk jai nori kokyb s. monei geriausia reklama yra sklindanti iš l  l pas, kadangi

teigiama pirk jo patirtis yra svarbus aspektas, kuris didina mon s žinom  bei rinkos dal .

Pirmame paveiksle yra parodyta, kad pirk jo l kes iai yra grei iau augantys negu

gamintojo galimyb s. Tokios tendencijos rezultatai yra praž tingi - nepatenkinti vartotojai,

mon s nuostolinga veikla. To laikotarpio s lygomis, gamintojas negal jo greitai

prisitaikyti prie kintan  vartotojo poreiki ;

1 pav. Kylantys vartotoj  l kes iai ir gamintojo galimybi  palyginimas (Smith, S.,

1988)

5) konkurencija. Japonija buvo pirmoji šalis, kuri prad jo taikyti VKV principus ir daugiau

negu po dvidešimt met  tapo pasaulini  rink  lydere (Carson, 1991). Ji tur jo konkurencin

pranašum  išreikšt  kokybiniais aspektais (žr. 2 pav.).

2 pav. Visuotin s kokyb s naudos suvokimas 1988 m.  (Smith, S.,  1988)
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Antrame paveiksle parodyta kokyb s nauda – kokyb s valdymas didina konkurencin

pranašum , kuris susidaro, kai pirk jo kokyb s l kes iai yra mažesni negu gamintojo

galimyb s;

6) darbuotoj  pasitenkinimas. Didžioji dauguma darbuotoj  nori dirbti mon je, kuri yra

žinoma, kaip kokybišk  preki  gamintoja. Taip pat, galimyb  prisid ti prie kokybiško

klient  aptarnavimo motyvuoja darbuotojus;

7) VKV vienija. VKV  turi  susieti  kokyb s  tikslus  su  verslo  tikslais  bei  strategija,  nes

tuomet yra pasiekiami geriausi rezultatai;

8) VKV atnaujina. Kokyb s vadyba iškirtinai yra aukš iausi  vadybinink  rankose. B tina

lyderyst , kaip tiksl  užtikrinimo bei pasiekimo priemon ;

9) VKV rezultatai. Nors finansiškai VKV yra didel  investicija, autorius teigia, kad jos

gr ža yra daug didesn  - sumaž ja išlaidos bei padid ja rinkos dalis. Carson (1991) teig ,

jog neužtikrinta produkt  ar paslaug  kokyb  garantuoja maž janti peln  ir prarast  versl ;

10) garb . Smith (1988) teigia, kad niekas nenori tur ti nekokybiško verslo, ar tuo labiau

niekas nenori dirbti tokiame versle.

Carson (1991) papildomai išskyr  tris pagrindinius visuotin s kokyb s vadybos taikymo

privalumus:

augantis pirk  lojalumas;

didesn  rinkos dalis;

ilgalaikis verslo pelningumas.

Išanalizavus šiuos autorius galima teigti, kad XX a. pab. tiek mokslininkai tiek verslininkai

suprato visuotin s kokyb s vadybos prasm  iš trij  poži ri  - kliento, verslo valdytoj ,

darbuotoj .

Suvokus, kad reikia VKV diegimo ir Europoje, Chase (1988) ir An Evolutionary ... (1999)

pateik  pagrindines rekomendacijas, k  Europa tur jo padaryti, norint pagerinti esam

situacij :

sukurti kokyb s institucij ;

užtikrinti aukš iausios valdžios sipareigojim  did jim  kokyb s vadybai;

perimti Japonijos ir JAV patirt ;

skatinti mones vertinti savo konkurencin  pranašum  remiantis kokyb s gerinimu;

sukurti tiek  valdymo sistem , siekiant konkurencingo ilgalaikio bendradarbiavimo;

užtikrinti mokymus ir komunikacij  su prekybininkais;

vis  lygi  darbuotoj  mokymas bei traukimas  kokyb s vadyb ;
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visuotin s kokyb s vadyba turi b ti vertinama kaip strateginis metodas, kur  reikia

taikyti kryptingai, jei 1992 m. Europos organizacijos nor s konkuruoti bendrojoje

rinkoje ir pasinaudoti jos teikiama nauda bei užtikrinti stabil  augim  (Kanji, 1990).

 Nuo XX a. Europos organizacijos suprato, kad konkuruoti prek s funkcijomis jau

nebe manoma. Tuo laikotarpiu Europos mon s nebuvo pripaž stamos kaip patikimos, nors

Amerika ir Japonija, šioje srityje, buvo seniai pažengusios. Kei iantis Europos ekonominiams

santykiams buvo privaloma sukurti bendr  VKV populiarinimo ir vertinimo model , kuris

pad  konkuruoti globalioje rinkoje.

Kokyb s valdymas daro tak mon s produktams, jos reputacijai bei darbuotoj

motyvacijai. Esamai situacijai pakeisti buvo kurta Europos kokyb s vadybos fondo

organizacija. Sekan iame skyriuje bus aptartas šis fondas bei jo veiklos rezultatai.
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2. EUROPOS VERSLO TOBULUMO MODELIO ANALIZ

2.1. Europos kokyb s valdybos fondo suk rimas, misija, vizija ir vertyb s

1988 metais keturiolika2 didžiausi  Europos moni  vadovai sujung  j gas, siekiant sukurti

vadybos rank , kuris pagerint  Europos konkurencin  pranašum . Tuo metu jau buvo

susid rusios su kokyb s, kaip konkurencinio pranašumo, tr kumu Europoje (Europos..,

2012).

EFQM yra globali, nevyriausybin , ne pelno siekianti organizacija. Organizacijos esm  yra

pad ti mon ms gyvendinti poky ius, remiantis Europos verslo tobulumo modeliu. Skatina

mones taikyti visuotin s kokyb s vadybos principus. Šiuo metu organizacija jungia daugiau

nei 500 nari  bei apima daugiau nei 50 verslo sri  (EFQM, 2011). Visi fondo nariai yra

sipareigoja gerinti efektyvum , veiksmingum  bei siekti tobulumo (Mavroidis et al., 2007).

 Fondo vizija - pasaulis, kuriame Europos mon s pripaž stamos kaip tvarios ekonomikos

augimo etalonas, o misija - skatinti lyderius, kurie nori mokyti ir mokintis, dalintis ir kurti

naujoves, remiantis EFQM Tobulumo modelio r mais. Organizacijos vertyb s pateikiamos

tre iame paveiksle.

3 pav. Europos kokyb s vadybos fondo vertybi  modelis (EFQM, 2011)

Tre iame paveiksle yra parodytos fondo vertyb s, kurios apima aštuonis verslo tobulumo

koncepcijos principus:

2
Robert Bosch GmbH; British Telecommunications plc; Bull SA; Ciba-Geigy AG; Avions Marcel Dessault-Breguet

Aviation; AB Electrolux; Fiat Auto SpA; Koninklijke Luchtvaart Maatschappji N.V.; Nestle´ SA; Ing. C. Olivetti & C. SpA;
NV Philips’ Gloeilampenfabrieken; Regie Nationale des Usines Renault; Gebr. Sulzer AG; Volkswagen AG.
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klient  poreiki , nor , sitikinim  supratimas bei j  patenkinimas;

teigiama taka mon s aplinkai;

efektyvus poky  valdymas;

sukuria naud  akcininkams bei bendruomenei per savo veiklos nuolatin

tobulinim ;

lyderyst ;

veiklos efektyvumas bei veiksmingumas;

darbuotoj galinimas;

ilgalaikiai rezultatai.

Fondo vizija, misija ir vertyb s yra perži rimos kas trejus metus, kaip strateginio

planavimo dalis (EFQM, 2011). Galima pasteb ti, kad organizacijos principai remiasi VKV

principais – lyderyst , vidini  ir išorini  klient  poreiki  tenkinimas, nuolatinis tobul jimas,

vis  organizacijos nari sitraukimas, neatitik  prevencija, procesinis poži ris ir pan.

Europos kokyb s vadybos fondo pagrindin  priemon , gyvendinant savo strategij , yra

Europos verslo tobulumo apdovanojimas. Jis vertina kaip VKV principai yra diegti bei kaip

gyvendinami mon s veikloje.

 Conti (2007) pabr , kad Europos kokyb s apdovanojimo suk rimas, remiantis Malcolm

Balgride apdovanojimo pavyzdžiu, buvo aukš iausias šios organizacijos tikslas. Darbo autor

nor  pamin ti, kad iki 1999 met  apdovanojimas vadinosi Europos kokyb s apdovanojimas,

1999 m., kai fondas atnaujino model , buvo pakeistas pavadinimas  Europos kokyb s

vadybos fondo tobulumo apdovanojim .

EFQM Tobulumo modelio tikslai:

pad ti ir skatinti vadybos komandoms taikyti verslo tobulumo principus;

gerinti Europos verslo konkurencingum ;

panaikinti Japonijos ir JAV konkurencin  pranašum .

Ham (1988) ir Kim et al. (2010) papildo dar šiais tikslais:

sukurti specifin  kokyb s vadybos suvokim ;

skatinti organizacij  bendradarbiavim ;

vystyti vadybos ir motyvacines programas, glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis

Europos organizacijomis ir aukštojo mokslo institucijomis.

Galima teigti, kad Europos kokyb s apdovanojimo tikslas buvo pad ti Europos mon ms

pasivyti ir net pralenkti pirmaujan ias JAV ir Japonijos bendroves, remiantis VKV principais.
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EFQM organizacija yra atsakinga už modelio atnaujinimus, metodini  nurodym  rengim ,

dalyvi vertinimo proced ras, nugal toj  apdovanojim , vertintoj  paruošim  bei atrinkim ,

informacijos bei žini  sklaid .

Modelio suk rimas bei tobulinimas yra organizacijos funkcija, tod l modelio k rimo

istorija yra aptariamas kitame paragrafe.

2.2. Europos verslo tobulumo modelio k rimo etap  bei modifikacij  analiz

Modelio k rimas prasid jo 1988 metais. Pradin je modelio k rimo stadijoje EFQM

Apdovanojimo komiteto nariai suprato, kad logiškiausias variantas yra Europos kokyb s

apdovanojimui pritaikyti Malcolm Baldrige apdovanojimo pagrindin  strukt . Tuo

laikotarpiu nebuvo pakankamos informacijos apie Demingo priz , tod l buvo pasirinkta JAV

patirtis. (Conti, 2007).

Pirmasis EFQM forumas vyko 1990 m. Londone. Jame buvo nustatyti pagrindiniai

kriterijai, kurie yra svarb s moni  veiklai bei apima VKV aspektus (žr. 1 pried ). Pirmame

priede yra pateikiama modelio pagrindiniai kriterijai, kurie yra išlik  iki ši  dien . Kai kuri

yra pakeisti pavadinimai bei j  procentinis svoris visame bal  skai iavime. Taip pat, išryšk ja

skirtumai nuo Malcolm Baldrige apdovanojimo modelio. Conti (2007) išskiria šiuos

skirtumus:

sukuriamas papildomas kriterijus - visuomen s pripažinimas;

modelio strukt ra (kriterijai, subkriterijai, veiklos sritys).

Pirmajame variante nebuvo pagrindinio modelio aspekto - sav s sivertinimo. Ši  modelio

modifikacij  pasi  vienas iš k  Tito Conti (Conti, 2007). Papildomi patobulinimai

pateikti T. Conti (Conti, 2007):

atskirti takojantys veiksniai bei rezultatai;

daugiausi bal  svorio skirta klient  rezultatams;

sav s sivertinimo metodologija (sav s sivertinimas tampa privaloma s lyga).

Per sekan ius metus Apdovanojimo komitetas nirtingai tobulino model , nes pasi lytos

modifikacijos iš esm s keit  strukt . Reik jo sukurti sav s vertinimo metodologij  bei

kriterij  paskirstym  pagal takojan ius veiksnius ir rezultatus. Gal  gale, 1992 m. pateiktas

galutinis modelio variantas, kurio grafin  strukt ra iki ši  dien  mažai pakito . (žr. 4 pav.).
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4 pav. Galutinis modelio variantas 1992 m. (Conti, 2007)

Nors fondas buvo kurtas 1988 m., modelio k rimas užtruko iki 1991 met , tam kad 1992

m. jau gal  b ti teikiami apdovanojimai. Ketvirtame paveiksle pateikta strukt ra yra

galutinis viešai paskelbtas modelis. Pasteb tina, kad galutinis variantas skyr si nuo 1990 m.

apibr žt  kriterij  (žr. 1 lentel ).

1 lentel . 1990 m. ir 1992 m. Europos kokyb s apdovanojimo modeli  palyginimas

(sudaryta autor s, remiantis Conti, 2007)

Kriterijai
Bal  skai ius

1990 1992
Galimyb s (500) 1. Lyderyst 150 100

2. Politika ir strategija 100 80
3. Proces  valdymas 150 140
4. Ištekli  valdymas 100 90
5. Personalo valdymas 90

Rezultatai (500) 6. Darbuotoj  pasitenkinimas 100 90
7. Klient  pasitenkinimas 200 200
8. Visuomen s pripažinimas 75 60
9. Verslo rezultatai 125 150

Iš viso: 1000 1000

Per tobulinimo metus padid jo kriterij  skai ius - prid tas papildomas kriterijus „Personalo

valdymas“. Pirmame variante šis kriterijus buvo trauktas  „Ištekli  valdym “, ta iau

Apdovanojimo komitetas j  išskyr , kaip labai svarb  aspekt .

Per tuos metus buvo pakeisti kriterij  svoriai bendrame rezultate, bet galutinis bal

skai ius liko toks pats - 1000 bal . Maksimaliai galimas surinkti bal  skai ius buvo

sumažintas beveik visuose kriterijuose, ta iau padid jo „Verslo rezultat “ svoris (nuo 125 iki

150), o nepakito „Klient  pasitenkinimas“. Darbo autor s nuomone, prid tas naujas kriterijus,



14

nes suvokta personalo valdymo taka moni  rezultatams. Kriterij  svoriai pakeisti, siekiant

geresnio modelio atitikimo realiai verslo situacijai (kuo didesnis skai ius – tuo kriterijus

svarbesnis). Modelio tikslas buvo nuolatinis tobulinimas, o ne revoliucingi pakeitimai.

Maždaug kas trejus metus buvo atliekami patobulinimai. Tobulinim  esminiai rezultatai yra

pateikiami antroje lentel je.

2 lentel . EFQM modelio modifikacijos nuo 1991 iki 2013 m.

(sudaryta autor s, remiantis Shahin 2011 ir Newsletter..., 2012)

Metai Pokytis

1995 Perži tos pagrindin s sekcijos

1996 Modelio pritaikymas mažoms ir vidutinio dydžio mon ms

1999 Pakei iami kriterij  pavadinimai, pristatomas RADAR modelis

2003 RADAR  patobulinimai, skirtingos versijos skirtingoms verslo sektoriams,

kriterij  pavadinim  patobulinimas

2010 Pradeda orientuotis  inovacijas bei atsaking  versl , pristatomas vienas

modelis visiems verslo sektoriams,  pasikei ia kriterij  svoriai (visi po

10%, tik klient  rezultatai bei mon s rezultatams po 15%)

2013 mesys lankstumui, supaprastinta kalba, poky iai RADAR sistemoje

Antroje lentel je pateikta informacija patvirtina, kad yra n ra daroma stipri  modelio

pakeitim , tik modifikacijos. 1996 metai modelio pritaikytas mažoms ir vidutin ms mon ms.

Pakeitimas buvo paremtas modelio apimtiems sumažinimu šiai grupei moni  – dalyvavimo

paraiškos dokument  skai ius sumaž jo nuo 75 iki 35, subkriterij  nuo 33 iki 22, ta iau bal

svoriai kriterijuose nebuvo pakeisti.

EFQM taikymo galimybi  vystymas bei tobulinimas pad jo modeliui populiar ti tarp

moni , taip pat tapo naudingesnis ir labiau prisid jo prie konkurencingo verslo vystymo

(Europe's ..., 1997). Vis d lto, pagrindinis patobulinimas buvo pristatytas 1999 m. gyvendinti

pakeitimai (Improvements ... , 1998):

pakeisti kriterij  pavadinimai (verslo rezultatai  organizacijos pasirodymas;

personalo valdymas  žmon s ir žinios; procesai  procesai, orientuoti  klientus);

atsirado mokymosi ir inovacij taka, kurio kryptis yra nuo rezultat  prie

galimybi .

Modelis yra vis  laik  tobulinimas ir gerinimams. Toki  veiksm  rezultatas yra modelis,

kuris atitinka reali  verslo pad  bei padeda mon ms siekti VKV tiksl  bei orientuotas 
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besikei ian  rink . Conti (2007) manym , papildytas modelis geriau atitinka organizacijos

dinamik , skatinti tobul ti bei kei ia nusistov jus  poži  apie kokyb .

Kiekvienas tobulinimas buvo pirmiausia ištiriamas rinkoje, patikrinama ar tikrai

patobulinimas yra naudingas. Galima teigti, jog modelio strukt ra yra paremta realia verslo

praktika.

Modelis buvo sukurtas prieš daugiau negu dvidešimt penkerius met , bet vis  laikotarp

pastoviai buvo atnaujinamas ir nuolatos tobulinamas, tam kad geriau atitikt  verslo aplink  ir

nereik  daryti drastišk  modifikacij . Darbo autor  mano, kad tokia strategija yra

pasirinkta, nes modelio gyvendinimas užtrunka. Kitame poskyryje bus kalbama apie

apdovanojimo proces , sav s sivertimo metod  bei gaunam  naud .

2.3. Europos verslo tobulumo modelio prizo analiz

Išanalizavus modelio raid , galima pasiži ti organizacijos vertinimo proces  EFQM

apdovanojim  konkursuose (žr. 5 pav.). Visas procesas pradedamas nuo sprendimo dalyvauti

pri mimo (gali b ti išskiriamas kaip atskira proceso dalis, kadangi tai yra labai svarbus

mon s žingsnis). V liau anketos pildymas, informavimas, susitikimai su ekspertais,

supažindinimas su rezultatais. EFQM organizacija siekia, kuo labiau palengvinti moni

pradžios proces , tod l yra suk rusi paslaug  paketus. Nusipirkusios mon s juos gali

pritaikyti savo veikloje bei remtis kit moni  ger ja praktika.

 5 pav. EFQM Tobulumo apdovanojimo vertinimo procesas (sudaryta autor s,

remiantis Kim et al., 2010)
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Penktame paveiksle pateiktas procesas yra pakankamai ilgas. Kyla klausimas, ar tikrai

kiekviena mon  gali skirti tiek laiko ištekli . Pati didžiausia laiko s naud  reikalaujanti dalis

yra sav s vertinimo laikotarpis. Pasteb tinas didelis privalumas - dalyvaujanti mon  gauna

gr žtam  ryš  bei vertintoj  pastabas apie mon s rezultatus.

2.3.1. mon s sav s sivertinimo analiz

Po Conti (2007) pasi lyto modelio patobulinimo iki ši  dien  yra išlik s sav s

sivertinimas, kaip pagrindinis reikalavimas norint dalyvauti EFQM apdovanojimuose. Kim et

al. (2010) pažymi, kad ši dalis yra labiausiai mokslin je literat roje analizuojama tema.

Sav s sivertinimo procesas turi apimti du aspektus (Conti, 1991):

atlikti priežas  ir pasekmi  analiz  tarp mon s veiklos proces  ir galutini

rezultat ;

išsiaiškinti koreguotinas mon s sistemos bei proces  vietas, siekiant tobulinti

ateities rezultatus.

Biazzo ir Bernardi (2002) savo tyrimo metu nustat , kad organizacijos sivertinimas yra

daugiasluoksnis procesas. Sav s vertinimo priemon s turi b ti suderinta su taikytinu EFQM

metodu.

Wiele et al. (1996) išskiria tris sav s sivertinimo etapus:

1 etapas. Suvokimas. Organizacija yra pažengusi kokyb s suvokime, kad gal  prad ti

vykdyti sav s vertinim .

2 etapas. Pradžia. Mokslininkas pataria, kad pirmieji vertintojai b mon s kokyb s

vadybininkai. Jie geriau supranta procesus. Rezultatai klasifikuojami kaip konfidenciali

informacija. mon  dar neturi jokio ryšio su apdovanojimais.

3 etapas. Pažengusi  lygis. Vertintojai – vadovai. Gauta informacija yra naudojama kaip

mokymosi priemon s mon s viduje. Atsiranda ryšys su apdovanojimais.

Wiele et al. (1996) atliktas tyrimas patvirtino, kad mon s, kurios prad jo sav s vertinim ,

turi tiksl  j  toliau pl toti. Taip pat, Samuelsson et al. (2002) atliktas tyrimas atkleid , kad ne

visuomet sav s vertinimas yra atliekamas turint tiksl  dalyvauti apdovanojimuose.

Shergold ir Reed (1996) ir Kim et al. (2010)  išskyr  sav s sivertinimo privalumus:

identifikuoja mon s galimybes;

padeda pasteb ti vietas, kurias reikia geriau valdyti;

gauti rezultatai yra objektyvesni ir visapusiški, palyginant su konkurentais;

paskatina kontroliuoti procesus.
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Sampaio et al. (2012) teigia, kad verslo tobulumas labai priklauso nuo „minkšt “

faktori  - žmoni , kult ros. Pasteb tina, kad analitinis tyrimas negali apimti vis  svarbi

aspekt , toki  kaip kult ra, bendravimas ir pan. Organizacija neprivalo sav s vertinimui

taikyti griežt  form  bei analizuoti kiekvien  srit . Vadinasi, sav s vertinimas yra procesas,

kurio apimtis bei tikslus kontroliuoja pati mon .

Išanalizavus EFQM modelio pagrind  - sav s sivertinim , galima pritarti Conti (2007)

min iai, kad ši modelio dalis yra labai svarbi ir b tina mon s tobul jimui, nes padeda

pasteb ti taisytinas vietas bei vertinti galimybes. Sav s sivertinimas padeda moni

vadovams pamatyti esamo verslo situacij , padeda surasti atskaitos tašk  nuolatiniam

tobulinimui. Padeda identifikuoti verslo stipri sias ir silpn sias vietas. Taip pat, pasteb tina

modelio gali b ti pritaikytas pagal moni  poreikius.

Verslo tobulumo modeliai pateikia gerosios praktikos gaires, sav s vertinim  bei siekia

nuolatinio tobul jimo. Vis d lto, svarbu išanalizuoti modelio privalumus bei tr kumus.

2.3.2. Europos verslo tobulumo modelio taikymo privalumai ir apribojimai

Organizacijos, kurios pri  verslo tobulumo modelius, supranta, kad šie modeliai skatina

gyvendinti verslo tobulumo principus bei yra rankiai, kurie leidžia gyvendinti kokyb s

vadybos strategijas.

EFQM modelis pad jo vystytis Europos bendrajai rinkai ir sukurti nauj  Vakar  Europos

organizacij  vadybos identitet  (Talwar, 2011). Vadinasi, modelis gyvendino Chase (1988) ir

An Evolutionary ... (1999) pateiktas rekomendacijas.

Gómez et al. (2011) teigia, kad EFQM Tobulumo modelio taikymas gali b ti sekantis

žingsnis po ISO 9000 sertifikavimosi. Autoriai teigia, jog modelio s km  yra ta, kad

suformuota aiški strukt ra, terminologija ir metodologija, ko tr ksta VKV. Modelis sukuria

aiški  žingsnis po žingsnio sistem , kuri leidžia mon s vadovams pasiekti ilgalaiki  teigiam

rezultat . Gómez et al. (2011) taip pat patvirtina mint , kad EFQM Tobulumo modelis yra

sekantis „logiškas žingsnis“ verslo tobulumo siekime.

Boulter et al. (2013) tyrimas atskleid , kad apdovanojim  laim jusios mon s

demonstruoja geresnius finansinius rezultatus negu nedalyvavusios. Laim jusios

organizacijos per pirmus metus savo pardavimus padidina apie 8%, palyginus su

nelaim jusiomis. Laikotarpyje nuo trij  iki penki  met  rezultatai stabiliai pager ja apie 17%.

Laim jus EFQM Tobulumo apdovanojim , yra identifikuojama, kad mon  yra geriausiai

vykdanti savo veikl  bei puikiai gyvendina VKV principus. Galima teigti, jog konkurso

laim jimas yra papildoma garantija iš tre iosios šalies, kad kompanija savo veikl  vykdo
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kmingi, remiantis verslo tobulumo principais. Lee (2002) teigia, kad laim jus konkurs

padid ja mon s žinomumas. Ypatingai jeigu mon  tai panaudoja marketingo tikslams.

Darbuotojai labiau didžiuojasi mone, kurioje dirba.

Modelis gali b ti pritaikytas pagal moni  veiklos specifik . N ra visiškai identišk

moni , kaip n ra visiškai identišk  plan . Gera praktika yra adaptuoti model  pagal savo

mon s poreikius (žr. 3 lentel ).

3 lentel . Modelio pritaikymo moni  poreikiams pavyzdžiai (sudaryta autor s, remiantis

Samuelsson et al., 2002)

mon
Taikomas
modelis

Suk rimo
pagrindas

Priežastys

Nokia Mobile
Phone

Esamos
situacijos
modelis

EFQM ir
MBNQA

EFQM modelis buvo be regionini
jung .
Galimyb  keisti kriterijus pagal mon s
poreikius

Morrison
Contruction

Subalansuoti
verslo rodikliai

18
savarankiškai
nusistatyt
rodikli

EFQM savianaliz  parod  tuos pa ias
taisytinas vietas

SAS
(skandinav
oro linijos)

Modifikuotas
EFQM

Pritaik  pagal savo verslo poreikius.
Suk  50 mon s sri , kurias reikia
analizuoti. Suk  savo sri  vadov ,
remiantis EFQM modelio vadovu.

Tre ioje lentel je pateikti duomenis patvirtina, kad globalios mon s griežtai

nesivadovauja sausa modelio metodologija. Samuelsson et al. (2002) tyrime pabr žia, kad

modelio taikymo galimybes riboja jo kontinentin s ribos, nes didel s mon s turi padalinius

ne viename kontinente, o modifikavus yra patiriamos mažesn s išlaidos.

Gómez et al. (2011) atliktas tyrimas parod , kad gamybin s ir privataus sektoriaus mon s

geriau atitinka EFQM model , negu viešojo sektoriaus, nors yra teigiama, kad modelis tinka

visoms moni  tipams (EFQM ..., 2011).

Mokslin je literat roje taip pat yra ir kritikos modelio atžvilgiu. Gómez et al. (2011)

tyrimas patvirtino, kad EFQM modelis neapima vis  VKV princip . Tyrimo metu nebuvo

rasta takojan io ryšio tarp darbuotoj  ir proces  bei tarp proces  ir klient  rezultat , k

autoriai apib dino kaip svarbius VKV principus.
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Tobulumo modeliai negali b ti gyvendinamis kaip operatyvi  sprendim  pri mimo

metodologija ar rankiai (Sampaio et al., 2012). Modelis apima tik strateginius ir ilgalaikius

sprendimus, kurie atneša ilgalaik  naud .

Talwar (2011) teigia, kad vertinimai gali b ti labai subjektyv s. Kai kuriuos modelio

kriterijus yra sunku apibr žti bei objektyviai vertinti, nes vis  suvokimas yra skirtingas.

EFQM Tobulumo modelio gyvendinimas užtrunka ir turi praeiti nemažai laiko, kol mon

modelio principus gyvendina savo kasdienin je veikloje (Boulter et al., 2013). Teigin

paremia ir Davidson et al. (2004) mintis, jog „didžiusia dalimi tai griozdiškas procesas,

intensyvus duomen  rinkime, brangus bei reikalaujantis daug ištekli , norint gauti bent

kažkiek naudingos informacijos“. Vadinasi, modelio pritaikymas yra labai imlus laiko

ištekliams - geri rezultatai nebus pasiekiami greitai. Nors dabartin je verslo aplinkoje n ra

labai aiškiai suvokiama, kad svarbiau yra ilgalaikiai rezultatai negu trumpalaik  nauda.

Taip pat, Samuelsson et al. (2002) tyrimas atskleid , kad savianaliz , kaip tobul jimo

priemon , yra nesuprantama. Susiduriama su sunkumais, kai norima palyginti rezultatus, nes

ši informacija yra konfisenciali.

Visuotin s kokyb s vadybos princip diegimas mon je yra labai sunkus procesas. N ra

aprašyt  joki  gairi  ar taisykli  kaip tur  b ti diegiama sistema. Harrington et al. (2012)

nurodo kad yra keli žingsniai, kurie yra visiems bendri. Pats svarbiausias - nusistatymas nuo

ko prad ti, nes, kaip teigia Harrington et al. (2012), tai yra pati sunkiausia proceso dalis.

lesnis VKV princip  diegimas reikalauja sisteminio, pragmatiško ir gerai strukt rizuoto

poži rio (Harrington et al., 2012).

Modeliai yra tam tikras standartas (vienoda metodologija; vertinimo standartai yra

vienoda, ir pan.), ta iau standartizuoti dalykai negali palaikyti žini  bei verslo poky , nes tai

yra susitarimas tarp tam tikr  šali  (Sampaio et al., 2012).

Kaip jau min ta, kad EFQM modelis yra visuotin s kokyb s vadybos gyvendinimo

rankis, kuris turi tiek privalum , tiek ir tr kum . Darbo autor s nuomone, kad modelio

gyvendinimas ir gautas rezultatas tiesiogiai priklauso nuo mon s pastang  bei noro pritaikyti

savo veikloje š  model .

 Išanalizavus modelio teikiam  naud  bei mokslinink  apibr žtus tr kumus, b  logiška

išnagrin ti kokia ateitis gali b ti šio modelio. Gal jis jau yra prarad s savo populiarum  ir yra

geresni  modeli  už š .
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2.4. Europos verslo tobulumo modelio ateities perspektyvos

EFQM tobulumo modelis yra „jauniausias“ iš labiau žinom  ir taikom  kokyb s

apdovanojim  modeli .

Amerikoje nacionalinis kokyb s prizo suk rimas buvo takotas kylan  ekonomini

gr smi  iš Japonijos ir net iš Kor jos, kuri irgi buvo s moninga kokyb s atžvilgiu.

Pagrindinis Japonijos ir JAV skirtumas tuo laikotarpiu buvo skirtingas poži ris  aukš iausi

vadov  vaidmen  kokyb s politikoje. Japonijoje vadovai prival jo dalyvauti kokyb s

gerinimo procese, o Amerikoje  - kokyb s gerinimo sritis yra valdoma specialisto ir t ra viena

iš vadov  funkcij  (Kanji, 1990).

EFQM Tobulumo modelis yra VKV gyvendinimo b das, tai galima pritaikyti Conti

(2011) teigin , kad VKV susidom jimas sl gsta, nes vadovai nesugeb jo gyvendinti vis  šios

koncepcijos princip  (žr. 6 pav.)

6 pav. Tipin  VKV evoliucija (šaltinis: Conti, 2011)

Kaip teigia Conti (2011), iš savo mokslin s ir asmenin s patirties, kad pirmaisiais keleriais

taikymo metais VKV duoda aukštus teigiamus rezultatus, kadangi yra ištaisomos mažos ir

vidutin s nuolat pasikartojan ios klaidos. Padid ja mon s pelningumas bei darbuotojai tampa

labiau motyvuoti, nes rezultatai yra labai aišk s. Didžiausia problema yra antroje faz je -

reikalinga pa  vadov  iniciatyva. Šioje fraz je yra tarp-funkcini  ryši  k rimas, norint

toliau išlaikyti nuolatin  tobul jim . Vadovai tai suvokia kaip gr sm , kadangi tiki, jog tai

suardys j  funkcinius ryšius bei gali . Conti (2011) tai vardija, kaip didžiausi  problem

didel se mon se. Nuo vadov  priklauso kaip bus elgiamasi tre ioje faz je - VKV bus toliau
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vykdoma, ar mon  jos atsisakys ir pereis prie konservatyvesni  kokyb s metod  (pvz., ISO

sertifikavimo).

EFQM modelis yra VKV gyvendinimo rankis, galima manyti, kad taip ir b na su modelio

taikymu - pirmiausia viskas b na aiškus pager jimas, v liau iškyla sunkum  ir galiausiai yra

siekiama tobulumo arba pastangos yra nutraukiamos. Conti (2011) teigia, kad didžioji

dauguma moni  pasirenka antr  variant .

Kita problema – EFQM organizacija yra pelno siekianti, tod l visos paslaugos,

konsultacijos yra mokamas. Jeigu vadovai lieka sipareigoj  ir turi finansini  ištekli , tai

galima b ti teigti, kad ateities perspektyvos yra teigiamos.

Darbo autor s nuomone, ilgas EFQM organizacijos gyvavimo laikas patvirtina, kad

organizacija veikia teisinga linkme.. EFQM Tobulumo modelio nuolatinis gerinimas

patvirtina, kad yra naudinga j  tobulinti ir siekti jo atitikimo verslo aplinkai. Darbo autor

mano, kad modelio privalumai nusveria tr kumus, kadangi pagrindin  esm  yra sav s

sivertinimas. Jis padeda mon s geriau suvokti save bei pasteb ti galimybes ir taisytinas

vietas. Ši  metodik  gali pritaikyti kiekviena mon , neb tina dalyvauti apdovanojimuose.

Modelio ateities perspektyvos priklauso nuo moni  vadovyb s sipareigojim  kokyb s

vadybai.

Nors Europos kokyb s vadybos fondas buvo kurtas prieš 26 metus, ta iau iki šiol jo veikla

daro tak  Europos (ir ne tik) verslo aplinkai. Skatina mones taikyti visuotin s kokyb s

vadybos principus. EFQM Tobulumo modelio taikymo galimybi  vystymas bei tobulinimas

pad jo jam populiar ti tarp moni . Taip pat, tapo naudingesnis ir labiau prisid jo prie

konkurencingo verslo vystymosi. Sav s sivertinimas (pagrindin  s lyga norint dalyvauti

konkurse) labai svarbus ir b tinas mon s tobul jimui, nes padeda pasteb ti taisytinas mones

vietas bei vertinti galimybes. EFQM Tobulumo modelio taikymas gali b ti sekantis žingsnis,

po ISO 9000 sertifikavimosi. Laim jus EFQM Tobulumo apdovanojim , yra identifikuojama,

kad mon  yra geriausiai vykdanti savo veikl  bei puikiai gyvendina VKV principus. Modelis

apima strateginius ir ilgalaikius sprendimus, kurie atneša ilgalaik  naud . Negali b ti

taikomas operatyviniams sprendimams. Pilnas modelio pritaikymas mon s poreikiams bei

gyvendinimas užtrunka laiko, tod l nuo vadovyb s sipareigojim  nuolatiniam tobul jimui

priklauso EFQM Tobulumo modelio ateitis.

EFQM Tobulumo modelio principais yra paremta didžioji dauguma Europos s jungos šali

nacionaliniai kokyb s prizai. Kitame skyriuje bus nagrin jami šie prizai, taip pat analizuojama

MBNQA bei pristatomas Lietuvos nacionalinis kokyb s vadybos prizas.
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3. KOKYB S VADYBOS APDOVANOJIM ANALIZ

3.1. Europos šali  kokyb s apdovanojimai

Nors Europoje yra EFQM apdovanojimai, kiekviena nar  turi savo šalies kokyb s

apdovanojim . Mavroidis et al. (2007) teigia, kad dauguma Europos šali  apdovanojim  yra

sukurti, siekiant skatinti moni  veiklos valdyme taikyti VKV. Kiekvienoje šalyje

apdovanojimai priklauso nuo vyraujan io politinio statuso, teisin s sistemos, valstyb s

kišimosi  privat  sektori  ir nuo verslo filosofijos.

Mavroidis et al. (2007) ir Tan (2002) pažymi, jog pagrindiniai tikslai rengti nacionalinius

kokyb s prizus yra:

skatinti suvokim  apie kokyb ;

pad ti suprasti kokyb s tobulumo reikalavimus;

užtikrinti informacijos sklaid  apie s kmingas verslo strategijas ir j  naud .

Mavroidis et al. (2007) savo tyrime parod , kad 24 ES šalyse yra 31 nacionaliniai,

regioniniai ar vietiniai apdovanojimai. Iš j :

18 (apie 58%) yra paremti EFQM Tobulumo modeliu, nors turi tam tikr  nedideli

modifikacij  kriterij  pavadinimuose ar subkriterij  apib dinimuose;

5 (apie 16%) yra paremti EFQM Tobulumo modeliu, ta iau stipriai modifikuoti

kriterijai bei tašk  skai ius;

8 yra sukurti pa  šali  arba paremti kitaip modeliais (žr. 2 pried ).

Galima teigti, jog nacionaliniu lygmeniu pagrindinis kokyb s priz  etalonas yra EFQM

Tobulumo modelis, nors pritaikytas pagal šalies verslo ypatumus. Mavroidis et al. (2007)

pabr žia, kad yra trij  tip  apdovanojimai:

1. nacionaliniai – apdovanojimams yra teikiama valstyb s finansin  ir administracin

parama (pvz. Lietuvos, Latvijos, Estijos ir pan.);

2. privat s – remiami asociacij , nepelno organizacij , privataus kapitalo moni

(Vokietija, Pranc zija ir pan.);

3. mišr s – remiami tiek valstyb s tiek priva  fond  (Airija, Liuksemburgas ir pan.).

Nacionalinio kokyb s prizo tipas priklauso nuo nar s vidin s politikos ir dažniausiai

jas  dalyvauja  administratoriaus  teis mis  (Mavroidis  et  al.,  2007).  Ryt  Europos  šalyse

daugiau yra nacionalini  kokyb s apdovanojim  negu Vakar  Europos šalyse. Šiose šalyse

nebuvo verslo iniciatyvos iki 1990-  pradžios. Vyriausyb s tur jo imtis iniciatyvos skatinti

verslo tobulumo modelius, kurie gal  pagerinti moni  konkurencingum . Taip pat, šiose
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šalyse organizacijos buvo nepatyrusios kurti bei gyvendinti kokyb s prizus (Mavroidis et al.,

2007).

Tan (2002) išskiria papildomus požymius pagal kuriuos gali skirtis nacionaliniai kokyb s

prizai:

skirtingi apdovanojimai skirting  dydži mon ms;

gamybos ir paslaug  sektoriams skirtingi apdovanojimai;

ne pelno organizacijoms apdovanojimai;

apdovanojimai pagal kokyb s tobulumo pasiekim .

Taip pat Tan (2002) pateikia priežastis, d l kuri  skiriasi nacionaliniai kokyb s priz

vertinimo kriterijai:

Ekonominis ir socialinis šalies išsivystymo lygis. Šita dalis sutampa su Mavroidis et

al. (2007) pasteb jimais, kad mažiau išsivys iusiose šalyse apdovanojimai yra

skatinami vyriausyb s iniciatyva. Tan (2002) šioje vietoje labai pabr žia aukš iausi

vadov sipareigojim , kurie skatint  kokyb s siekim , konkurencij  ir nuolatin

tobul jim .

Verslo kult ros suvokimas. Pagal autori  ši priežastis yra susijusi, kaip organizacijos

vadovai supranta poreik  vadovautis ne tik ekonominiu, bet ir kult riniu kontekstu.

Vadovai turi suprasti, kad žmogus yra svarbi verslo dalis, nepriklausomai kuriai

verslo pusei jis priklauso (kaip darbuotojas ar kaip klientas).

Siekis vykdyti veikl  suderinta su tarptautiniais standartais ir geriausia praktika. Kaip

teigia mokslininkas, kad kokyb s apdovanojim  suderinamumas su tarptautiniais

elementais nulemia moni  eksporto konkurencingum  bei parodo šalies

sipareigojim  skatinti visuotin  kokyb .

Tan (2002) paprieštarauja Mavroidis et al. (2007) pasteb jimams, ir teigia, jog kokyb s

apdovanojimus reikia remti tiek priva ia iniciatyva, tiek vyriausyb s parama, norint

kmingai gyvendinti kokyb s apdovanojimus.

Mokslin je literat roje pateikiami du nacionalini  kokyb s apdovanojimo apribojimai.

Pirmasis - d l reikaling  finansini  ištekli  gali b ti neprieinama visoms mon ms. Nors

dalyvavimas nacionaliniuose kokyb s prizuose yra nemokamas. mon s turi skirti darbuotoj

laik  užpildyti klausimynui, ta iau ne visos organizacijos geba atitraukti žmones nuo j

pagrindin s veiklos.

Antrasis - pa ios mon s save nominuoja (Lee, 2002). Kaip jau min ta, pati mon  pateikia

paraišk  dalyvauti konkurse. Galima manyti, kad mon s, kurios gyvendina verslo tobulumo

principus, gali likti nepasteb tos.
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Nacionaliniai kokyb s apdovanojimai yra priemon , kuri galina skleisti kokyb s gaires ne

tik versle bet ir visuomen s suvokimui gilinti. Vis d lto, apdovanojim  tipai yra labai

priklausomi nuo vyraujan ios šalyje ekonomin s, socialin s, kult rin s situacijos.

3.2. JAV nacionalinis kokyb s apdovanojimas

Remiantis Johnson (2001), JAV yra apie keturiasdešimt tarptautini  ir penkiasdešimt

regionini  kokyb s priz , ta iau nacionalinis ir žymiausias yra 1987 m. sukurtas Malcolm

Balgride apdovanojimas. Jo tikslas yra didinti kokyb s žinomum , identifikuoti kokyb s

tobulumo reikalavimus, dalintis informacija apie s kmingas kokyb s vadybos strategijas ir

gaunam  naud  (Sampaio et al., 2012).

Amerikie  modelio pagrindin  mintis yra, kad ilgalaik  konkurencija galima pasiekti

tik per klient  pasitenkinim . O pagrindin s nuostata yra ta, jog vadovo veiksmai kryptingai

takoja tam tikras veiklas (žmon s, strategin  planavim , procesus, informacij  bei analiz ),

tam kad pasiekt  verslo tobulum  ir klient  pasitenkinim . Pagal modelio nuostatas rezultatai

privalo b ti pamatuojami, palyginami bei kiekybiškai vertinami (Talwar, 2011). MBNQA

yra teikiamas trijose kategorijose – gamybos mon ms, paslaug mon ms ir smulkiam

verslui.

Modelio strukt ra apima septynis kriterijus - vadovavimas; informacija ir analiz ; proces

valdymas, strateginis planavimas, žmonišk  ištekli  pl tojimas ir vadyba, d mesys

vartotojui ir j  patenkinimas, verslo rezultatai.

Modelio sudarytas yra paremtas vis  suinteresuot  šali  dalyvavimu. Malcolm Baldrige

nacionalinis kokyb s modelis yra paremtas daugeli  srities ekspert  dalyvavimu ( toki  kaip -

vadov  ir s kmingiausi moni , verslo mokykl  profesoriai bei konsultantai) bei pagalba,

kuriant kriterijus. Nacionalinis standart  ir technologijos (toliau - NIST) priži jo

apdovanojim  kriterij  sudarymo proces . D l to,  model  nebuvo trauktos ne rodytos verslo

ar „namin s“ teorijos. Kiekvienais metais kriterijai yra atnaujinami, remiantis vairi

bendrovi  ekspert , valdymo konsultant , akademik  rekomendacijomis. MBNQA teis jai

yra pareigoti nuolatos gerinti kriterijus bei vertinimo proces . Vertinimo komanda gali

sutelkti d mes  kriterij  pritaikomum  ir j  naudojim , o ne diskutuoti be galo apie k

reik vertinti ir tai, kok  svor  suteikti skirtingoms sritis (Godfrey, 2012).

Prajogo (2005) teig , kad modelio kriterijai yra lengvai pritaikomi skirtingoms

organizacijos, kurios siekia gerinti kokyb s vadybos gyvendinimo rezultatus. Apdovanojime

gali dalyvauti verslo, sveikatos prieži ros, švietimo, nepelno organizacijos. Vienetai gali b ti

privat s ir viešieji.
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Valstyb s vadovai yra sipareigoj  MBNQA, nes apdovanojim teikia JAV prezidentas.

MBNQA yra skirtas identifikuoti geriausi mon , o ne produktus ar paslaugas.

Trumpas MBNQA ir EFQM modeli  palyginimas

Abu modeliai yra pla iai taikomi moni  veikloje. Sampaio et al. (2012) teigia, kad

tobulumo modelius sieja panašios vertyb s, principai bei kriterijai. Mokslininkas išskiria kelis

skirtumus bei panašumus:

MBNQA nesigilina  verslo poveik  visuomenei;

EFQM apdovanojimai analizuoja ištekli  valdym ;

EFQM ir MBNQA yra orientuoti verslo valdymo efektyvum  bei rezultatus, o ne 

paslaug  ar produkt  kokyb ;

abu apdovanojimai labiausiai vertina klient  pasitenkinim  (skiria didžiausi  bal

skai ).

Tobulumo modeliai yra rankiai siekiant pagerinti mon s veikl , ta iau jie n ra

kasdienini  problem  pašalinimo rankiai. moni  s km  priklauso nuo veiklos rezultat  bei

mon s strukt ros, o ne nuo taikom  verslo modeli . (Sampaio et al., 2012) . Sunku išskirti

vieno ar kito modelio privalumus ar tr kumus, ta iau EFQM Tobulumo modelis platesniu po-

ži riu apima verslo aplink .

3.3. Lietuvos Nacionalinis kokyb s vadybos prizas

Lietuvos Nacionalinis kokyb s vadybos prizas yra paremtas Europos verslo tobulumo

modelio metodologija. Pagal ankš iau jau aptart  Mavroidis et al. (2007) skirstym , Lietuvos

NKVP yra remiamas vien tik valstyb s materialiaisiais ir administravimo ištekliais, vadinasi

tai yra nacionalinio lygio apdovanojimas. Konkurs  kiekvienais metais organizuoja kio

ministerija ir Kokyb s taryba. Kokyb s taryba daugiau nevykdo kit  veikl .

Lietuvos Nacionalinis kokyb s vadybos prizas prad tas teikti nuo 1998 met . Pagal

konkurso nuostatus gali dalyvauti visos mon s, kurios gyvendinant VKV pasiek  ger

rezultat . Negali dalyvauti bankroto proced ras prad jusios mon s.

Apdovanojimas yra teikiamas trijose kategorijose:

dideli  (daugiau kaip 250 darbuotoj );

vidutini  (mažiau kaip 250 darbuotoj );

maž  (mažiau kaip 50 darbuotoj ).

Nuo NKVP pradžios konkurse dalyvavo (žr. 3 priedas) 116 Lietuvos moni . Ketvirtoje

lentel je yra pateikti visi NKVP laim tojai. Galima pasteb ti, kad kai kurios mon s (AB
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,,Utenos trikotažas“, UAB „Arginta“ AB ,,Požeminiai darbai“, UAB „Hansab“) yra

laim jusio  po  kelet  kart .  NKVP  negarantuoja  verslo  s km s  (AB  ,,Ekranas“),  nors  yra

moni  kurios dalyvauja po kelis kartus.

4 lentel . 1998-2012 m. Nacionalinio kokyb s vadybos prizo laim tojai (šaltinis: LR kio

Ministerija ir Pranešimas spaudai, 2012)

Metai Dideli moni  sektorius Vidutini moni  sektorius Maž moni  sektorius

1998 AB Utenos trikotažas AB Požeminiai darbai UAB Viltechmeda

1999 AB Klaip dos baldai UAB Katra

2000 AB Achema AB Skalmantas UAB VAE Legetecha

2001 AB ,Ekranas UAB Aud jas UAB Sidabrinis tinklas

2002 UAB ,Šilut s baldai UAB Plung s lag na UAB Sintagma sistemos

2003 AB ,Utenos trikotažas UAB Amalva UAB Stora Enso Packaging

2004 AB Klaip dos baldai AB Požeminiai darbai UAB TNT

2005 UAB Vilniaus vandenys UAB Kitron UAB Vildaiva ir Ko

2006 UAB YIT Kausta UAB Lauskva UAB Santechnikos verslas

2007 AB Panev žio statybos
trestas

UAB Arginta UAB Hansab

2008 UAB Kauno energetikos
remontas

UAB YARA Lietuva Vš  Vilniaus teis s ir verslo
kolegija

2009 UAB Mars Lietuva UAB Molesta UAB Kaita

2010 Vilniaus Gedimino techni-
kos universitetas

UAB Traideni UAB August ir Ko

2011 AB Warta Glass Pane žys UAB Arginta UAB Veikm

2012 Nacionalin  mok jimo
agent ra prie Žem s kio
ministerijos

UAB A. Žilinskio ir ko UAB Hansab

Darbo autor  pastebi, kad NKVP metodologiniai nurodymai nuo 1998 m. n ra keisti ir

remiasi senu EFQM Tobulumo modeliu. Vadinasi, Lietuvoje yra naudojamasi pasenusiu

modeliu, nors modelis ženkliai buvo modifikuotas 1999 m.. Jau yra praleisti 4 modelio

patobulinami bei mon s yra vertinami senu modeliu. Jis Lietuvoje tapo statiškas, nors, pagal

id , tur  b ti dinamiškas (Lee, 2002).
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Valstyb  n ra suinteresuota populiarinti apdovanojimo. kio ministerija 2012 spalio 12 d.

teik  verslo apdovanojimus. Renginio metu buvo teikti apdovanojimai - „Už nuopelnus

verslui“, Nacionalinis kokyb s prizas ir Europos verslininkyst s skatinimo apdovanojim

nacionalin s atrankos laim tojai. Galima pasteb ti statistik  - pranešime spaudai apie š

rengin  buvo parašyti 697 žodžiai, o iš j  Nacionaliniam kokyb s priz  laim tojams skirti 95

žodžiai, arba 13%. NKVP neturi vert s pripažinimo pla ioje visuomen je. N ra žinomas

visuomenei ir neturi žiniasklaidos susidom jimo, nes nesuprantama apdovanojimo reikšm .

Europos versto tobulumo modelio taikymo ypatumai Lietuvoje yra analizuojami per

Nacionalin  kokyb s vadybos priz . Kokyb s prizai didina visuomen s bei verslo suvokim ,

supratim  apie kokyb  bei užtikrina informacijos sklaid . Nors Europoje yra EFQM

apdovanojimai, kiekviena nar  turi savo šalies kokyb s apdovanojim . EFQM Tobulumo

model  bei MBNQA model  sieja panašios vertyb s, principai bei kriterijai. Pirmasis pla iau

apima verslo aplink . Lietuvos NKVP yra paremtas EFQM Tobulumo modelio metodologija.

Verslo tobulumo modeliai yra rankis, padedantis vadovybei suprasti ir pasirinkti

tinkamiausias verslo valdymo strategijas, j gyvendinimo metodikas bei identifikuoti

laukiamus rezultatus (Sampaio et al. 2012).

NKVP yra vienintelis LR taikomas instrumentas, skatinti VKV princip  taikym

Lietuvoje. Jis yra paremtas tarptautine patirtimi bei metodologija, tod l yra atpaž stamas

tarptautiniu mastu. Autor s nuomone, labai svarbu išsiaiškinti d l koki  priežas mon s

dalyvauja bei koki  nauda gauna dalyvaudamos NKVP. Taip pat, apibr žti priežastis kod l

nedalyvauja mon s, kurios taiko VKV principus savo veikloje, siekiant išsiaiškinti prizo

nepopuliarumo priežastis.

Šis prizo populiarumas tur  b ti labai svarbus Lietuvai. Mokslin s literat ros analiz

pad jo iškirti priežastis, kod l yra naudinga populiarinti NKVP ir didinti jo kuriam  vert :

1) verslo aplinkos ir vidini mon s proces  gerinimas;

2) eksporto galimybi  did jimas;

3) pripažinimas tarptautiniu mastu;

4) moni  bendradarbiavimas per gerosios praktikos dalijim si;

5) geriausi  verslo praktik  identifikavimas;

6) teisingos konkurencin s aplinkos k rimas;

7) nešališkas moni  proces vertinimas;

8) did ja visuomen s pasitik jimas verslu;

9) nustatytas ir kryptingas nuolatinis tobul jimas mon ms ir valstybei;
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10) kokyb s princip  skatinimas moni  veikloje;

11) geresn s visuomen s k rimas – tik tinas galutinis rezultatas.

Galima pasteb ti, kad NKVP sukurta nauda daro tak  verslui, visuomenei ir valstybei.

Prizas didina konkurencingum , verslo tobulum  ir eksporto galimybes, skatina visuomen s

bei moni  suvokim  apie kokyb . Galima b  teigti, jog efektyvus NKVP prisid  prie

Lietuvos moni  augimo bei konkurencingumo užsienio rinkose. Remiantis šios prielaidomis,

darbo autor  atliko tyrim , kuris yra aprašytas kitame skyriuje.
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4. LIETUVOS NACIONALINIO KOKYB S VADYBOS PRIZO POPULIARUMO

DIDINIMO TYRIMAS

Moksliniai tyrimai yra žini  k rimas, remiantis sistemingomis ir pakartojamomis

proced romis, vertinant informacijos vertingumo klausim . Pasteb ta, kad šis žini  k rimo

das yra imlus ištekliams. Yra keliami reikalavimai laikytis specifini  taisykli , proced ,

priemoni  bei analiz s metod . Moksliniai tyrimai paprastai yra susij  su santyki  tarp

kintam  radimu bei j  analize (Ayiro, 2012).

Ayiro (2012) pateik  mokslini  tyrim  gaunam  vert :

moksliniai tyrimai praturtina asmenines tyr jo žinias;

padeda identifikuoti žini  tr kum  spragas;

praple ia suvokim ;

dubliuoja bei pagilina turimas žinias;

padeda individualiai kurti žinias.

Reikia pasteb ti, kad moksliniai tyrimai neteikia fiksuot  ir nekintam  žini . gytos žinios,

vykdant mokslinius tyrimus, yra reliatyvaus ir tikimybinio pob džio, kadangi negali b ti

absoliu ios ir nekintan ios tiesos. Tyrimuose yra analizuojamas santykis, kuris gali kisti

priklausomai nuo kintam  poky io.

Ayiro (2012) išskiria šias didžiausias mokslini  tyrim  taikymo problemas:

prieštaringi arba neaišk s rezultatai;

abejotini duomenys ir neaišk s pareiškimai apie tyrimo ketinimus;

nepilnai atskleista informacija;

skirtingas duomen  rinkimo metod  taikymas;

neaiškus duomen  vaizdavimas.

Toliau darbe yra pateikiama tyrimo metodologijos aprašymas, surinkt  duomen  analiz

bei gautos analiz s apibendrinimas, sukuriant Lietuvos Nacionalinio kokyb s vadybos prizo

populiarinimo veiksni  model .
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4.1. Nacionalinio kokyb s vadybos prizo nepopuliarumo priežas  tyrimo

metodologijos analiz

Kardelis (2002) teigia, kad gerai parinktas tyrimo metodas yra labai svarbus tyrimo

etapas. Jo tikslus bei teisingas pasirinkimas bei pritaikymas turi takos visai tyrimo eigai,

tod l yra labai svarbu tinkamai bei teisingai suformuoti planuojamo tyrimo metodologij .

Remiantis mokslin s literat ros analize (Kardelis, 2002; Ayiro, 2012), galima teigti, kad

kiekybinio tyrimo tikslas yra vertinti ryšius, aprašyti, tyrimo pagrindas yra rodikli

apskai iavimas (matematin  analiz ), o kokybiniuose tyrimuose tikslas yra vertinti

priežastinius ryšius, kurie atsiranda tarp reiškini .

Mokslininkai, taikantys kokybinio tyrimo metodik , link  rinkti duomenis šioje srityje ne

toje vietoje, kur dalyviai gauna klausim , bet dalyvi  nat ralioje aplinkoje. Kontekstas yra

svarbus bruožas kokybinio tyrimo vykdyme.

Kitas kokybinio tyrimo bruožas yra, tai kad tyr jai, atliekantys kokybinius tyrimus, patys

renka duomenis. Tyr jai, kurie pasirenka kokybin  metod , n ra link  naudotis kit  surinka

medžiaga ar jau parengtais klausimynais. Dažniausiai taikomi šie kokybinio tyrimo metodai -

dokument  analiz , elgesio steb jimas arba interviu su dalyviais. Galima daryti išvadas, kad

kokybiniai duomenys geriausiai gaunami iš keli  skirting  šaltini  (Vaivio, 2008).

Kitas kokybini  tyrim  bruožas yra besiformuojanti tyrimo planas. Pradinis planas

moksliniams tyrimams negali b ti tiksliai nustatytos, o visi šio proceso etapai gali keistis arba

ti perkelti, kai tyr jai pradeda rinkti duomenis. Poky iai gali atsirasti d l nusistatyto

klausimyno, pasirinkt  ekspert , tyrimo metu gaut  nauj  žini . Kokybiniuose tyrimuose yra

labai svarbu sužinoti apie problemas ir klausimus iš dalyvi  ir pagal juos spr sti apie tyrimo

eig  bei informacij .

Šio darbo tiriamas reiškinys n ra pla iai paplit s bei siekiama labiau išsiaiškinti

priežastinius ryšius nei pasekmes. Darbo autor vertinusi kiekybinio privalumus bei

tr kumus, suformuotai mokslinio problemai tirti pasirinko š  tyrimo tip .

Tyrimo problemos formulavimas

Darbo autor , remdamasi Kardelio si loma tyrimo metodologija, pirmiausia siekia

nustatyti tyrimo problem , kadangi nuo jos priklauso kokybinio tyrimo metod  pasirinkimas

(Kardelis, 2002).

Darbo autor , prieš renkantis magistrinio darbo temas, nebuvo gird jusi apie Nacionalin

kokyb s vadybos priz  bei atlikus elementari  paiešk  internete (naudojant Google paieškos
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sistem , vedant „Nacionalinis kokyb s prizas“) surado mažai informacijos, kuri kartojosi ir

kio ministerijos puslapyje buvo pateikta pasenusi.

Atnaujinta informacija apie 2012 m. nugal tojus NKVP tinklalapyje buvo pateikta 2013

m. vasario m n. Galima manyti, jog valstyb  n ra suinteresuota d l informacijos, apie NKVP

apdovanojim , atnaujinim .

Vis d lto, NKVP yra vienintelis LR taikomas instrumentas, kuris skatinta VKV princip

taikym  Lietuvoje, nors 1996 m. buvo kokyb s programa, kurioje buvo numatyta ir kit

kokyb s skatinimo priemoni , ta iau liko vienintelis NKVP (prof. habil. dr. Juozas

Ruževi ius, asmeninis komunikavimas, 2012 m. gruodžio 19 d.). Darbo autor s nuomone, yra

labai svarbu išsiaiškinti ar NKVP yra naudingas mon ms, nes Europoje kiekviena šalis turi

savo apdovanojimus, tai galima daryti prielaid , kad nauda tikrai yra.

Mokslin  literat roje apie Lietuvos NKVP šio darbo tematika darbo autor  rado tik

Mikulio et al. (2011) atlikt  tyrim , kurio tikslas buvo nustatyti Lietuvos moni  pl tros

kryptis ir tobulinimo sritis, ta iau nesigilinta  NKVP metodologij . Jo rezultatai parod

neigiamas tendencijas - mon s nesugeb jo išnaudoti savo potencialo pagal EFQM model .

Nors darbo autor  d jo pastangas surasti daugiau medžiagos, ta iau nepavyko. Tod l galima

manyti, jog ir mokslin je visuomen je yra skiriama mažai d mesio nagrin jant NKVP.

Per NKVP istorij , iki 2012 m, dalyvavo 116, ta iau pašalinus mones, kurios dalyvavo

kelet  kart , - per vis  konkurso istorij  unikali moni  buvo 82, kitos dalyvavo po kelis

kartus. Septintame paveiksle yra pateikta grafin  informacija, kurioje aiškiai matoma dalyvi

kitimo tendencija. Laikotarpyje nuo 1998 iki 2004 m., išskyrus 1999 m, matomas nemažas

dalyvi  skai ius, ta iau nuo 2004 m. iki 2006 m. dalyvi  skai ius sumaž ja ir nuo 2007 m.

laikosi stabiliai apie 6 dalyvius. Mikulis ir kt.(2006) teig , kad normalus dalyvi  skai ius yra

10, vadinasi dabartin  tendencija yra žemen  negu normali situacija.
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7 pav. Lietuvos NKVP dalyvi  skai ius 1998 -2012 m. (sudaryta autor s pagal kio

ministerijos duomenis)

Remiantis septintu paveikslu, darbo autor  mano, kad susidom jimas Nacionaliniu

kokyb s vadybos prizu maž ja, nors tai yra priemon  didinti moni  konkurencingum ,

skatinant kokyb s vadybos populiarum .

vertinus aukš iau pateiktus pasteb jimus, jog apdovanojimai už kokyb s vadybos

pasiekimus yra VKV skleidimo bei tvirtinimo priemon  (išvada iš literat ros analiz s),

analogišk  apdovanojim  kitose šalyse nauda egzistuoja (išvada iš literat ros analiz s), ta iau

Lietuvos NKVP n ra skiriama pakankamai d mesio (išvada iš pranešimo žiniasklaidai

analiz s), bei informacijos sklaidos (išvada iš lietuvišk  literat ros šaltini  skai iaus

vertinimo). Remiantis šiais pasteb jimais, planuojamas pagrindinis tyrimo klausimas -

kokios priežastys lemia Nacionalinio kokyb s vadybos prizo nepopuliarum  valstybiniu bei

moni  lygyje ir kokie yra veiksmai yra reikalingi, kad NKVP b  populiarus?

Remiantis aukš iau aprašytomis išvadomis buvo sukurtas pirminis NKVP populiarinimo

modelis, kuris tur  atspind ti priemones, kuri  reikia, kad prizas tapt  populiaresnis bei

padid  jo žinomumas visuomen je.

Populiarinimo veiksm  modelis

Modelis (žr. 8 pav.) yra sukurtas remiantis atlikta mokslin s literat ros analize. Darbo

autor  mano, kad NKVP padaryti populiar  yra reikalinga atnaujinta metodologija.

Vyriausyb s vadov sipareigojimas, kuris yra nurodytas kaip vienas iš svarbiu EFQM
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Atnaujinta
metodologija

Vyriausyb s
vadov

mesys

Žiniaskaidos
mesys

Didesnis NKVP

populiarumas

Tobulumo modelio taikymo princip . Taip pat, žiniasklaidos d mesys, kuris b vardijamas

kaip reklamos bei populiarinimo priemon .

8 pav. NKVP populiarinimo veiksni  modelis (sudarytas autor s remiantis mokslin s

literat ros analize)

Tyrimo modelis

Mokslin je literat roje (Kardelis, 2002; Ayiro, 2012) nurodama, kad siekiant tyrimo

pagalba gauti kuo aiškesn  vaizd  apie nagrin jam  problem , reikia tyrimu apimti kuo

platesn  subjekt  rat . Devintame paveiksle yra pateikta darbo autor s sukurtas tyrimo

modelis, kurio ketinama remtis atliekant tyrim . Jis yra sudarytas iš trij  blok . Kiekvienas iš

 yra aptariamas pla iau.

Pirmoji - Lietuvos Nacionalinio kokyb s vadybos prizo dalis (violetin  dalis). Yra

siekiamyb  išnagrin ti ši  situacij  iš trij  pusi  - ekspert , verslo subjekt  bei vyriausyb s.

Ekspertai yra laikomi asmenys, kuries yra dalyvav  NKVP vertinime. Verslo subjekt

skirstymas yra paremtas dalyvavimo principu. Siekiant pamatyti platesn  vaizd , bus imamos

trys situacijos - mon  laim jo NKVP; dalyvavo, bet nelaim jo; nedalyvavo. Yra moni ,

kurios laim jo po kelis kartus, kyla klausimas kokios priežastys paskatino v l dalyvauti.

Nelaim jusi moni traukimas atsakyt  klausim , kod l nebando antr  kart . O

nedalyvaujan , bet gyvendinan  EFQM Tobulumo modelio principus, tik tina, parodyt

nedalyvavimo priežastis.

Antroji tyrimo modelio dalis - išnagrin ti kokia situacija yra su kit  Europos S junos

šali  nacionaliniais kokyb s prizais (m lyna dalis). Mavroidis et al. (2007) savo tyrime

parod , kad 24 ES šalyse yra 31 nacionaliniai, regioniniai ar vietiniai apdovanojimai.

Paskutinis tyrimo modelio tikslas yra išanalizuoti JAV nacionalin  kokyb s priz . Jis

pasirinktas, kadangi norima pasiremti ger  praktika ir sukurti model , kuris atspind

teigiam tak .
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Išnagrin jus kiekvien  blok  atskirai, bus siekiamyb  susisteminti informacij  ir

suformuluoti veiksm  model , kuris skatint  Nacionalinio kokyb s vadybos prizo

populiarum . Tik tina, kad šio modelio pagalba tyrimas bus išsamus ir apims šimt  procent

tiriamo objekto informacijos.

Kaip jau min ta, kad kokybinio tyrimo vienas iš požymi  yra kintantis planas. Atliekant

tyrim  darbo autor  pasteb jo, kad n ra ryškaus skirtumo tarp moni , kurios laim jo NKVP

ir nelaim jo, tod l buvo šios mon s sujungtos  vien  blok . Kitas pakeitimas yra kit  verslo

apdovanojim  analiz , ir analizuojama Europos verslininkyst s skatinimo apdovanojim

finalinink  nuomon  apie prizo teikiam  naud . Dešimtame paveiksle pateikiamas

pakoreguotas tyrimo modelis.

 10 pav. Koreguotas tyrimo modelis (sudaryta autor s)

Tik tina, kad atnaujintas tyrimo modelis labiau atspind s esama situacij .

Tyrimo proced ra

Jau ankš iau buvo pabr žta, kad NKVP nepopuliarumo priežastims nustatyti buvo

naudojama kokybinio tyrimo b das. Kokybinio tyrimo interviu yra kaip „žini  statybos

aikštel “, kuri turi b ti suprantama atsižvelgiant  penkias funkcijas: kaip pokalbis, kaip
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pasakojimo, kaip kalba, kaip aplinkybi  bei tarpusavio santyki , esan  tarp žmoni  ir viso

pasaulio (Qu ir kt., 2011).

Qu ir kt. (2011) išskiria tris interviu b dus - strukt rizuotas, pusiau strukt rizuotas bei

laisvos formos interviu. Strukt rizuot  interviu praktika yra dažnai naudojama kaip priemon

ataskaitoms pateikti, surinkus objektyvius duomenis. J  pagrindinis tikslas yra surinkti faktus

bei atrasti suvokiama objektyvi  realyb . Tyr jas sudaro vis  klausimyn , tod l atsiranda

didel  tyr jo šališkumo problema. Labai standartizuotos proced ros yra skirtos iš esm s

sumažinti šališk  rezultat  tikimyb  pašnekovui.

Kitas interviu b das - dalinai strukt rizuotas interviu. Pagal jo principus parengta

apklausa vadovaujasi nustatytomis temomis, vyksta nuoseklus ir sistemingas tarpininkavimas.

Šio tipo klausimynuose pagrindinis d mesys yra skiriamas interviu vadovui. Santykis tarp

tyr jo ir respondento lieka laisvas, ta iau mokslininko pagrindinis tikslas yra išlaikyti temin

metodo taikym  viso interviu metu.

Paskutinis interviu tipas - nestrukt rizuotas pokalbis. Pagrindinis tikslas yra gilintis 

konkre ias situacijas bei kontekst . Stengiamasi, kad respondentas b  atsipalaidav s,

nejaustu tampos. Duomenys renkami iš neformalaus bendravimo. Pašnekovai iš anksto

nežino klausim . Šiuo interviu metodu siekiama atskleisti tikr sias gyvenimo patirtis ir

sud ting  socialin  tikrov . Kadangi pokalbio metu n ra griežt  r  tyr jas, turi pl toti,

pritaikyti ir kurti tolesnius klausimus, atspindin ius pagrindin  tiksl  moksliniams tyrimams.

Darbo autor  duomen  surinkimui pasirinko strukt rizuoto interviu tip , kadangi n ra

stengiamasi surinkti tik fakt  ar išanalizuoti socialini  reiškini . Kiekvienai tiriamai grupei

stengiamasi parinkti skirtingus klausimynus, o grup s viduje palikti vienodus. Nors buvo

tik tasi atlikti interviu, kai tyrimo dalyviams, j  pageidavimu, klausimai buvo išsi sti el. paštu

ir gauti atsakymai. Taip pat, buvo naudojama dokument  analiz  - internetini  puslapi ,

metodologijos analiz , kadangi nepavyko atlikti interviu (dažniausiai buvo neatsakoma  el.

laiškus).

Imties nustatymas. Griežtai nustatytos imties nebuvo, ta iau respondentai pirmajai tyrimo

buvo bus renkami iš kio ministerijos pateikto NKVP dalyvi  s rašo (žr.  3 priedas).  Darbo

autor s pasirinkimu buvo atmesto mon s, kurios laim jo NKVP anks iau negu prieš 5 m.

Susisiekusi su keliomis mon mis išaišk jo, kad per tiek laiko mon s situacija yra pasikeitusi

ar n ra atsakingo darbuotojo, kuris gal  pla iau pakomentuoti NKVP naud monei.

Nedalyvav  respondentai bus atrenkami pagal šiuos požymius - motinin mon  yra

laim jusi kokyb s prizus kitose šalyse, veikla gali b ti traktuojama kaip turinti tobulumo

požymi , turi kokyb s valdymo sistemas, turinti ger  veiklos vykdymo reputacij .
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Ekspert  atrankai bus naudojamas rekomendacijos b das, taip pat bus naudojamas

prisotinimo principas. Šis principas teigia, kad nauji respondentai yra imamo tol kol pateikia

naujos informacijos (Kardelis, 2002)..

Europos šali  atranka bus vykdoma pagal šiuos kriterijus - geografin  platuma,

nacionalinio kokyb s prizo pob dis, šalies kult ra.

Numatomi tyrimo rezultatai. Tik tina, kad suvokus bei išnagrin jus NPK nepopuliarumo

priežastis iš trij  pozicij  bus galima suformuluoti pasi lymus, kurie b  paremti praktika

bei atitikt  vis  šali  interesus. Ko rezultate b  aktyviau skatinama kokyb s vadyba

Lietuvoje bei didint moni  konkurencingum  užsienio rinkose.

Tyrimo problemos ir apribojimai

Kiekvienas tyrimo metodas turi savo privalum  bei tr kum . Pirmiausias, priežas

aspektas buvo tiriamas ne pilna apimtimi. Darbo autor  neanalizavo paties modelio

metodologin s pus s, kadangi užsienio literat roje yra nemažai atlikta tyrim  EFQM

Tobulumo modelio pritaikymo ir ribotum  temomis. Kokybinis tyrimas daugiausia remiasi

interpretacijos ir tyr jo suvokimu, tod l tyrimo metodas turi patikimumo apribojim . Kardelis

(2002) pateikia tokius apribojimus:

tyr jo ir respondento nepatyrimas analizuojamais klausimais;

tarpusavio pasitik jimo, „distancijos“ jautimo ir kiti panaš s veiksniai;

respondentas gali jaustis nepatogiai ir vengti „gilesni “ klausim ;

vairios prasm s, kurios aiškios tyr jui, bet gali b ti sunkiau suprantamos

respondentui;

interviu, kaip ir kasdieniniame gyvenime, sunku vertinti vairius galimus

ypatumus.

Kitas mokslininkas Vaivio (2008) išskiria tokias kokybinio tyrimo problemas - tinkamos

teorijos identifikavimas; tyrimo tiksl  formulavimas; tinkam  respondent  radimas;

dokument  gavimas; duomen  perteklius; steb jimas iš šalies; prieštaravim  išsiaiškinimas;

teorin s prasm s radimas; patikim  argument  suk rimas.

Tyrimas remiasi prielaida, kad dalyvaujantieji interviu s žiningai ir objektyviai atsakin s

 klausimus, ta iau yra galimyb s susidurti su nenoriu atskleisti informacijos, ypa mon se,

l konfidencialumo.

Kritikuojami ir duomen  rinkimo metodai kaip labiau subjektyv s. Vis  pirma jie

kritikuojami už tai, jog tokiuose kokybin s pakraipos tyrimuose sunku tik tis apibendrint

paaiškinim . Qu ir kt. (2011) teigia, kad kokybinio tyrimo metu gauti duomenys yra
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„nepatikimi, impresionistiniai, o ne tiksl s“. Aišku, n ra vieningos nuomon s ar tokia tyrimai

yra geri ar blogi. Darbo autor s nuomone, n ra geresnio b do išsiaiškinti tyrimo problemai.

Galimi problem  sprendimo b dai - didinti respondent  apimt , aiškiais suplanuoti tyrim , iš

anksto pasiruošti tyrimui bei nuolatos atsiriboti nuo tyrimo.

Kokybinis tyrimas yra siejamas su tiesioginiu interviu, ta iau tyrimo metu atsirado

bendravimo apribojimas (respondentai pageidavo bendrauti elektroniniu paštu). Respondentai

vardino, kad neturi laiko skirti susitikimui bei el. variantas yra lengvesnis (UAB Hansab

atstov ). Darbo autor , siekdama sumažinti netiesioginio interviu problem , pakeit  interviu

iš pusiau strukt rizuoto  visiškai strukt rizuot  su atvirais klausimais.

Šioje dalyje buvo aptarta metodologin  tyrimo pus . Kadangi ieškoma nepopuliarumo

priežas , tod l n ra naudojamas kiekybinis tyrimas, kuris nurodo pasekmes. Pasirinktas kur

kas labiau vadybos priežastinei analizei atlikti tinkamas kokybinis tyrimas. Buvo siekiamyb

apimti kuo platesn  ir vairesn  respondent  skai , tod l darbo autor  suk  tyrimo model ,

kuriuo remiantis bus atlikta tyrimas. Parengus tyrimo metodologij , buvo atliktas pats

tyrimas, kurio rezultatai bus aptarti kitoje dalyje.

4.2. Nacionalinio kokyb s prizo nepopuliarumo priežas  tyrimo rezultat

analiz

Atlikto tyrimo rezultatus (žr. priedus) darbo autor  integravo  NKVP populiarinimo

model . Jis yra išskirstytas  tris dalis, kurios toliau bus išnagrin tos detaliau:

pirmoji dalis - Nacionalinio kokyb s vadybos prizo modelio metodologijos

tobulinimas;

antroji dalis – reikalingi populiarinimo didinimo veiksnai;

tre ioji dalis - modelio gyvendinimo tik tini rezultatai.

Atskirai aptarus visas dalis, v liau bus pateiktas galutinis modelis su nurodytais ryšiais tarp

ši  dali .

Darbo autor s nuomone, pirmiausia reik  sukurti organizacij /institucij /padalin /

komisij , kuri  pagrindin  veikla b  pl sti kokyb s vadybos žinomum , skatinti visuotin s

kokyb s vadybos priemoni  bei metod  sklaid  ir gyvendinim . Vienuoliktame paveiksle

galima matyti pirmosios dalies išreiškim  grafinu b du.

Pirmoji dalis

Iš interviu su vyriausyb s atstovu (žr. 5 pried ) aišku, kad šiuo metu yra skiriama labai

mažai d mesio NKVP ir daroma tik d lto „nes taip reikia“. Yra nesuvokiami NKVP principai

bei svarba, nes šiuo metu atsakingas asmuo net nežino apie EFQM Tobulumo modelio

principus ar metodologij . Užsienio šali  gerosios praktikos analiz  (MBNQP, Slovakijos,
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Latvijos (žr. 7 pried  ir 8 pried ) toliau – analiz s šalys) atskleid , kad šios šalys turi atskiras

institucijas. Jos r pinasi kokyb s vadybos žinomumo didinimu, skatinimu bei kuruoja

nacionalinius prizus. Analiz s šalyse šias organizacijas finansuoja vyriausyb , tod l prizai yra

nacionaliniai.

11 pav. Lietuvos NKVP metodologijos atnaujinimas (sudaryta autor s)

Darbo autor , remiantis dokument  analiz s metodu, pasteb jo, NVKP metodologija yra

pasenusi, nes nuo 1996 m. n  karto nekeista (EFQM Tobulumo modelis buvo jau atnaujintas

kas kelerius metus). Nacionaliniame kokyb s vadybos prize yra naudojama pasenusi

metodologija, tod l pirmutinis si lymas yra atnaujinti metodologij .

2012 m. gruodžio m n. tyrimo autorei vyriausyb s atstov  teig , kad prizo metodologija

bus perži ta ir atnaujinta. 2013 m. gruodžio m n. analiz  parod , kad yra pakeistas tik

metodologijos aprašas, pašalintas metodologijos išaiškinimas. B tina sukurti ir išlaikyti

vienod  konkurso metodik , ypatingai d l apdovanojimo dat . Konkurso reng jai  nesupranta

ir nemato NKVP naudos ar net prasm s, tod l neskatina jo siekti.

Vienas iš svarbiausi  modelio princip  yra pasidalijimas ger  praktika. Darbo autor

rekomenduoja parengti metodologijos atnaujinim , remiantis kit  ES šali  patirtimi ir/arba

EFQM organizacija (išvada iš interviu su ekspertais).

Kit  šali  gerosios praktikos (žr. 7 ir 8 pried ) bei mokslin s literat ros analiz  atskleid ,

kad yra naudinga apdovanojim  pritaikyti pagal šalies verslo strukt . Darbo autor  si lo,
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NKVP model  pritaikyti pagal verslo specifik  - Lietuvoje didžiausi  verslo dal  sudaro

vidutin s ir mažos mon s, o dideli  yra santykinai mažai. Taip pat, yra nemažai viešojo

sektoriaus moni , kurioms n ra sudaryta galimybi  dalyvauti šiame konkurse, nors kitose

šalyse tai yra labai praktikuojama (b  galima pritaikyti CAF model ). Si loma sudaryti

lygas dalyvauti viešojo sektoriaus mon ms.

vertinus dokumentus, pateiktus kio ministerijos NKVP internetiniame puslapyje,

pastebima, kad  NKVP gali pretenduoti tik mon , kuri turi informacijos apie j . monei, kuri

nieko nežino, b  labai sunku suprasti apie priz  iš pateiktos informacijos. Darbo autor

si lo internetiniame puslapyje ti daugiau informacijos apie NKVP. Taip pat, b  galima

ti atsiliepimus apie NKVP iš laim toj .

Vienas iš svarbiausi  dalyk  yra taikyti naujausi , modifikuot  pagal poreikius bei

paremt  ger ja praktika EFQM Tobulumo model .

Darbo autor s nuomone, norint pagerinti NKVP situacij , yra galima: sukurti

padalin /komitet  (ar j  prijungti prie jau egzistuojan ), kuris b  atsakingas už

informacijos skleidim ; atnaujinti metodologij ; model  pritaikyti pagal Lietuvos verslo

situacij .

Ši  veiksm  rezultatas b  atnaujintas modelis, kuris atitikt  Lietuvos verslo situacij  ir

 paremtas geriausia praktika.

Antroji dalis

Šio tyrimo pagrindinis tikslas yra išsiaiškinti NKVP nepopuliarumo priežastis. Jam

gyvendinti buvo naudojami interviu su moni  atstovais, užsienio šali  ger  praktik

analiz . Lietuvoje beveik n ra n  vieno verslo apdovanojimo, kuris b  žinomas tarptautiniu

lygiu (išvada iš Lietuvos verslo apdovanojim  analiz s, žr. 9 pried ). Didžioji dauguma

apdovanojim  vertina rezultat , ne proces . Vadinasi, NKVP siekim  reik  skatinti, nes tai

vienintelis apdovanojimas, kuris yra vykdomas pagal tarptautinius standartus ir vertina

moni  veiklos rezultatus. B tina stengtis atkreipti žiniasklaidos d mes , siekiant populiarinti

NKVP ir gerinti kokyb s vadybos reikšm . Susisteminti tyrimo rezultatai yra pateikiami 12

pav.
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12 pav. Svarbiausi populiarinimo veiksniai (sukurta darbo autor s, remiantis autoriniu

tyrimu)

Respondentai vardijo, kad labiausia tr ksta informacijos bei pagalbos iš reng .

Nedalyvavusios mon s teig , kad klausimynas yra per ilgas ir sunkus. mon s pasigedo

gr žtamojo ryšio ir vertinimo ataskaitos. Kit  nuomone, klausimynas yra per didelis, jame per

daug nereikaling  klausim . Respondentai man , jog dalis klausim  neturi prasm s.

mon s tikisi tiesiogini  susitikim , teising  vertinim , ne tik pagal mon s pateikt

ataskait , bet ir ekspertams pama ius mon , jos veikl , pasikalb jus su darbuotojais ir pan.

Svarbu, kad vertintojai suprast mon s veikl  ir j  vertint  pagal jos veikl , o ne pagal

kažkok  šablon . Galima pasteb ti, kad n ra jokio gr žtamojo ryšio po konkurso, tr ksta

sukurtos sistemos, kurioje mon s gal  dalintis savo ger ja praktika, nes interviu parod ,

kad toks poreikis yra. Maža informacijos sklaida, sunkus klausimynas bei jokios pagalbos -

priežastys d l kuri  Lietuvos mon s nedalyvauja NKVP (išvados iš Lietuvos moni  tyrimo,

žr. 4 priedas). NKVP dalyvavusi moni  tarpe yra vertinamas ir mon s gali identifikuoti,

koki  naud  gavo iš dalyvavimo konkurse, ta iau tr ksta pagalbos iš reng jo.

Kit  užsienio verslo apdovanojim  analiz  parod , kad mon ms yra svarbu b ti

pripažintoms ir jos noriai dalyvauja, ta iau b tina pagalba iš suinteresuot  institucij . Atlikus

surinkt  duomen  analiz  apie dvi Europos šalis galima teigti, jog mon ms nacionaliniai

kokyb s prizai yra svarb s savo poreiki  tenkinimui ir kitose šalyse.

Tr ksta visuomen s, kaip mon s kliento, informuotumo apie kokyb s prasm  bei NKVP

teikiam  naud  (išvada iš išvados iš Lietuvos moni  tyrimo, žr. 4 priedas).

moni  poži riu verslo apdovanojimai yra labai tinkami motyvuoti darbuotojus, ta iau

labai reikia reklamos žiniasklaidos priemon se (išvada iš moni , dalyvavusi  NKVP interviu,

žr. 4 pried ; išvada iš Europos verslininkyst s apdovanojim , žr. 6  pried  ).

Remiantis atliktu tyrimu, darbo autor  išsiaiškino tam tikrus d sningumas tarp s kmingai

gyvendinan  kokyb s apdovanojimus šali :

Pirmiausia - reng jai labai daug investuoja  informacijos skleidim  apie konkurs . Taip

pat, mon s akcentuoja, kad joms yra svarbiausia konkurso žinomumas bei reklama. Kadangi

Lietuvoje to n ra, galima teigti, jog reikia didinti informacijos sklaid .
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Antra - reik  organizuoti atvirus mokymus visiems norintiems ( mon ms, ekspertams,

visuomenei) apie VKV principus, naud , id , taip pat supažindinti su Nacionalinio kokyb s

vadybos prizo metodika, principais ir registracijos reikalavimais. V liau, su dalyviais, kurie

užsiregistravo apdovanojimui, t sti gilesnius mokymus apie EFQM Tobulumo model , sav s

sivertinim . Ypatingai reik  atkreipti d mes  sav s sivertinimo mokymus. mon s

pabr , kad joms tr ksta tokios informacijos iš vyriausyb s (išvada iš Lietuvos moni

tyrimo, žr. 4 pried ).

Tre ia - sukurti sistem , kuri užtikrint  galimyb  nuolatos konsultuotis, kai iškyla

neaiškum . Visoje sistemoje tur  dalyvauti ne tik organizacijos asmenys, bet ir ekspertai,

kurie gal  iš savo patirties pad ti mon ms. Šie veiksmai yra paremti užsienio šali  gerosios

praktikos analize (žr. 7 ir 8 pried ).

mon ms yra labai svarbus pripažinimas, tod l privaloma apdovanojimo laim tojams

sukurti išskirtin  vyriausyb s, visuomen s bei žiniasklaidos d mes . Rekomenduotina surengti

atskir  apdovanojim  ceremonij , skiriant aukš iausi  valstyb s vadov  d mes  (išvada iš

literat ros analiz s).

Tre ioji dalis

Tik tina, kad gyvendinus ankstesniame etape vardintas priemon s, bus užtikrinama, kad

laim jusi mon  taiko verslo tobulumo principus. MBNQA aukš iausias tikslas yra skatinti

kokyb s vadybos žinomum  bei taikym , o apdovanojimai yra tik priemon  šiems tikslams

gyvendinti (išvada iš. Malcolm Baldrige JAV nacionalinis kokyb s apdovanojimo analiz s,

žr. 8 pried ). NKVP neturi savo taikymo tikslo, tod l darbo autor  si lo aiškiai vardinti, koks

yra  Lietuvos  kokyb s  prizo  tikslas.  Darbo  autor s  nuomone,  NKVP  tikslas  tur  b ti

identifikuoti verslo tobulumo principus taikan mon , kuri per savo veikl  pad  kurti

kokybišk  visuomen  (žr. 13 pav.).
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13 pav. Tik tini rezultatai pagerinus NKVP situacij  (sudaryta autor s, remiantis

autoriniu tyrimu).

Šie uždaviniai gali b ti pasiekiami per laim toj pareigojim  dalintis ger  praktika,

gyvendinant verslo tobulumo taikymo principus (išvada iš Europos šali  analiz s, žr. 7

pried ). Užsienio šali  bei Lietuvos moni  analiz  tik patvirtina, kad yra poreikis bei noras

dalintis ger  praktika, ta iau n ra sudaryt  s lyg . Darbo autor  si lyt  dalintis per atvirus

ir uždarus mokymus. Galima b  remtis Slovakijos Respublikos principu – nesidalijant

ger  praktika yra galimyb  atimti Nacionalinio kokyb s prizo laureato vard .

Lietuvos moni  analiz  atskleid , kad joms labai tr ksta darbuotoj , kurie suvokt  ir

žinot , kas yra kokyb s valdymas (išvada iš Lietuvos moni  analiz s, žr. 4 pried ), tod l

darbo autor  si lo vyriausybei skatinti visuomen  bei universitetus gilinti žinias apie kokyb s

suvokim .

Tik tina, kad gyvendinus pateiktus pasi lymus, bus sukurta kokybiška mon , kuri

takos kokybiškos visuomen s susik rim .

Lietuvos Nacionalinio kokyb s vadybos prizo populiarumo didinimo modelis

Anks iau buvo aptarta kiekviena dalis atskirai, ta iau MBNQA bei Europos šali  analiz

parod , kad yra b tina sukurti kokyb s politikos tobulinimo r mus. Kokyb s politika tur

ti pagrindas, kurio vienas iš tiksl  b  NKVP gyvendinimas. Kokyb s politika tur
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pad ti atgaivinti kitas VKV priemones, nes dabar NKVP yra belikusi vienintel  (prof. habil.

dr. Juozas Ruževi ius, asmeninis komunikavimas, 2012 m. gruodžio 19 d.).

Pirmiausia NKVP modelis turi b ti pritaikytas pagal Lietuvos verslo strukt  bei

pagerintas, remiantis kit  šali  ger  praktika, v liau reik  rengti mokymus, skatinti

informacijos sklaid  bei visuomen s susidom jim , siekiant identifikuoti mon , geriausiai

taikan  verslo tobulumo principus. Viskas turi vykti kokyb s politikos nustatytomis

kryptimis. Tryliktame paveiksle yra paveiksle yra pateikiamas visas modelis.

 Tik tina, kad suformavus Kokyb s politik , atnaujinus bei pritaikius EFQM Tobulumo

model  Lietuvai, skatinant bei remiant moni  dalyvavim , gyvendinant dalijim si ger

praktika, ateityje bus suformuota kokybiška visuomen , kuri ne tik dirbs kokybiškose

mon se, bet ir gerins asmeninio gyvenimo kokyb .
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IŠVADOS IR PASI LYMAI

1. Atlikus mokslin s literat ros, EFQM Tobulumo modelio naudojimo praktikos bei

atlikt  kit  autori  tyrim  rezultat  analiz , galima teigti, jog pagrindiniai EFQM

modelio privalumai mon ms, dalyvaujan ioms šio modelio programoje, yra šie:

1.1. kaip parod  modelio raidos analiz , model  visada siekiama atnaujinti pagal verslo

poky ius. Modelis tampa vis lankstesnis, gali b ti modifikuojamas, derinamas

prie verslo aplinkos poky  bei moni  poreiki ;

1.2. kaip parod  modelio veiksmingumo tyrim  rezultatai, modelio taikymas

ilgalaik je perspektyvoje atneša ekonomin s naudos, išreiškiamos visos mon s

rezultat  ger jimu. Taip pat, ger ja verslo procesai, did ja klient  lojalumas bei

darbuotoj  motyvacija;

1.3. kaip parod moni , dalyvavusi  programoje, nuomoni  tyrim  rezultat  analiz ,

pagrindinis privalumas mon ms yra sav s vertinimo metodika. Tinkamai ir

teisingai naudojant, jo pagalba sistemingai nustatomos moni  silpnosios ir

stipriosios pus s;

1.4. mokslin s literat ros analiz  parod , kad EFQM Tobulumo modelis turi aiški  ir

suprantam  VKV gyvendinimo strategij , ko tr ksta kitiems VKV gyvendinimo

modeliams.

2. Atlikus mokslin s literat ros, EFQM Tobulumo modelio naudojimo praktikos bei

atlikt  kit  autori  tyrim  rezultat  analiz , galima teigti, jog yra šie pagrindiniai

EFQM Tobulumo modelio taikymo išš kiai ir tr kumai:

2.1. mokslin je literat roje yra teigiama, kad EFQM Tobulumo modelis neapima vis

VKV princip , tod l mon s, siekdamos VKV, negali aklai taikyti modelio

strukt ros;

2.2. kaip parod moni , dalyvavusi  programoje, nuomoni  tyrim  rezultat  analiz ,

tr ksta suvokimo apie sav s sivertinim . Klausimynai yra dideli, dažnai tr ksta

kompetencijos jam užpildyti;

2.3. mokslin s literat ros analiz  parod , kad tai ilgalaikis ir labai imlus ištekliams

(darbuotoj , laiko, finansiniai) procesas;

2.4. EFQM Tobulumo modelio naudojimo praktikos analiz  parod , kad pilnas

modelio gyvendinimas užtrunka, tod l prieš pradedant j  taikyti, reikalingas

ilgalaikis sipareigojimas iš aukš iausi moni  vadov  bei noro diegti VKV

principus;
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2.5. EFQM Tobulumo modelio metodologija bei gyvendinimo strategija yra

prieinamos ne visoms mon ms, nes EFQM organizacijos paslaugos yra

mokamos.

3. Atlikus mokslin s literat ros analiz , galima teigti, jog kokyb s priz  tikslas yra skatinti

visuomen s ir moni  suvokim  apie kokyb s svarb , padeda suprasti kokyb s

reikalavimus bei didina moni  konkurencingum  eksporto rinkoje.

4. Atlikus interviu su kio ministerijos atstovu bei dokument  analiz , nustatyta, jog

Lietuvos Nacionalinis kokyb s vadybos prizas yra vienintelis aktyvus instrumentas,

kuris skatina VKV princip  taikym  Lietuvoje.

5. Kit  Lietuvos verslo apdovanojim  analiz  parod , kad NKVP yra vienintelis, kuriame

yra naudojama tarptautin  metodologija ir yra žinomiausias Europoje iš Lietuvoje

rengiam  verslo apdovanojim .

6. Tyrimo metu nustatytos šios dalyvavimo NKVP priežastys - kokyb s valdymo bei

marketinginiai tikslai; padidinti mon s žinomum ; veiklos rezultat  palyginimas;

padidinti darbuotoj  motyvacij . O moni  gaunama nauda yra mon s veiklos rezultat

papildomas (si)vertinimas (vidinis ir išorinis), savo pastang  pripažinimas, reklama,

motyvacija siekti dar didesnio tobulumo ir geresni  rezultat . Silpnoji konkurso vieta –

organizavimas ir reng  suvokimas.

7. Atlikus autorin  tyrim , nustatytos šios NKVP nepopuliarumo priežastys:

7.1. informacijos sklaidos tr kumas. mon s pasigenda informacijos apie NKVP. N ra

sukurta mokym  sistema. Respondentai pabr , kad tr ksta pagalbos iš reng

pus s;

7.2. NKVP metodologijos analiz , parod , kad yra naudojama pasenusi NKVP

metodologija (nuo NKVP suk rimo (1998 m.) n  karto nekoreguota);

7.3. žiniasklaidos pranešimo analiz  bei interviu su kio ministerija atkleid , kad

aukš iausio lygio vadovai n ra sipareigoj  NKVP (n ra vieno iš EFQM

Tobulumo modelio pagrindinio principo) bei tr kta žiniasklaidos d mesio ( mon s

negali vykdyti savo marketingini  tiksl );

7.4. ekspert  tyrimo dalis atkleid , kad n ra užtikrinamas NKVP t stinumas. Po

laim jimo yra nieko nedaroma, kad mon s toliau tobul  ir gal  pretenduoti 

EFQM Tobulumo modelio apdovanojim  ar kit  regionin  kokyb s apdovanojim ;

7.5. mokslin s literat ros, moni  atstov , kit  šali  bei dokument  analiz  atkleid ,

kad NKVP n ra gyvendinamas gerosios praktikos dalijimasis;

7.6. remiantis atlikta vyriausyb s tyrimo dalimi, galima teigti jog n ra analizuojama

moni  gr žtamojo ryšio rezultatai bei n ra gilinamasi moni  poreikius;
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7.7. kaip parod moni  tyrimo dalies analiz , tr ksta visuomen s, kaip mon s

kliento, informuotumo apie kokyb s prasm  bei NKVP teikiam  naud .

8. Atlikus autorin  tyrim , nustatyti šios NKVP tobulinimo galimyb s:

8.1. atnaujinti NKVP metodologij  bei j  pritaikyti pagal Lietuvos verslo strukt ;

8.2. organizuoti atvirus mokymus visiems norintiems ( mon ms, ekspertams,

visuomenei) apie VKV principus, naud , id . Supažindinti su Nacionalinio

kokyb s vadybos prizo metodika, principais ir registracijos reikalavimais. V liau

rengti uždarus mokymus NKVP dalyviams. Reik  sukurti sistem , kuri

užtikrint  galimyb  nuolatos konsultuotis, kai iškyla neaiškum ;

8.3. sukurti t stinumo galimyb  - NKVP gal  b ti nacionalin  atranka  EFQM

Tobulumo apdovanojim ;

8.4. reng jai tur  investuoti  informacijos skleidim  apie konkurs ;

8.5. tina sukurti sistem , kurioje b  galima dalintis ger ja praktika.

9. Apibendrinus autorinio tyrimo rezultatus, buvo pasi lytas NKVP populiarinimo,

siekiant moni  konkurencingumo didinimo, modelis (kuris buvo pristatytas kio

ministerijai), tikslas yra sujungti visus reikalingus veiksmus, norit didinti jo vert

verslui visuomenei bei vyriausybei. Modelio pagrindiniai aspektai pateikiami šiuose

pasi lymuose:

9.1. svarbu atkurti kokyb s politik  (užsienio šali  analiz  parod , kad visos šalis j

turi), atnaujinti metodologij , j  pritaikyti pagal Lietuvos verslo strukt . Skatinti

bendradarbiavim  su kitomis šalimis ir EFQM fondu;

9.2. si loma didinti vyriausyb s sipareigojim  NKVP. Rengti mokymus ne tik

mon ms, bet ir asmenims, dirbantiems nacionalin se institucijose, atsakingose už

kokyb s skatinim ;

9.3. didinti informacijos sklaid . Pirmiausia, patiems reng jams laikantis savo

sipareigojim  (laiku atnaujinti informacij , daugiau d mesio skirti spaudos

pranešimuose), antra – užtikrinti gerosios praktikos dalijim si.
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SUMMARY
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The main purpose of this master thesis is to determine the cause of The National Quality

Management Award unpopularity and create a model to encourage companies to participate in

The National Quality Management Award of Lithuania.

The work consists of two main parts; the analysis of literature and the research and its

results. Literature analysis reviewed reasons for the creation of European quality awards,

presents the main concepts of EFQM Excellence Model. Mostly European national quality

awards are based on EFQM Excellence model methodology so it introduces the specifications

of national quality award and shows their prevalence and importance as well as indicates the

benefits and the advantages that the business, company and society obtain in national quality

awards. Also The National Quality Management Award of Lithuania is represented.

After the literature analysis the author has carried out the research about the low interest of

The National Quality Management Award in Lithuania. Peculiarities of the European

Business Excellence model application in Lithuania was revealed by The National Quality

Management Award analysis. Interviewees of experts, companies (which participated and did

not take part in the awards), representative of government of Economy were investigated by

qualitative research method. Furthermore the results of the research were added by finding of

other countries (USA, Latvia, and Slovakia) good practice analyzes in national quality

awards. The main purpose of the research was to find out why Lithuanian companies do not

participate in The National Quality Management Award of Lithuania. The research revealed

that main reasons is lack of information about the award, poor commitment of the top leaders

of the state (one of the main reason of Excellence model), no conditions and encouragement
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to share good practice, there is no common system of evaluations, lack of training and support

from the organizers. Besides, awards do not get enough publicity.

Literature analysis and research outcomes were integrated into promotion model of The

National Quality Management Award of Lithuania popularity.

The conclusions and recommendations sum up the main approaches of literature analysis

including the results of the performed research. The author regards that the results of the study

could deliver start to renew and upturn popularity of The National Quality Management

Award.

On  the  basis  of  this  master  thesis,  recommendation  was  send  to  the  government  of

economy.
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PRIEDAI

1 priedas. Europos kokyb s apdovanojimo planuoti kriterijai 1990 m. (Conti, 2007)

Kriterijai Bal  skai ius
1. Lyderyst 150

1.1. Vadov  veiksmai propaguojant ir gyvendinant kokyb s vadyb 50
1.2. Vadov sitraukimas 50
1.3. Dalyvavimas 50

2. Politika ir strategija 100
2.1. rimo procesas 35
2.2. Bendravimo procesas 30
2.3. Perži ra 25

3. Proces  valdymas 150
3.1. Proces  planavimas 45
3.2. Proces  kontrol 30
3.3. Proces  tobulinimas 45
3.4. Poky  valdymas 30

4. Ištekli  valdymas 100
4.1. Žmogišk  ištekli  valdymas 40
4.2. Finansini  ištekli  valdymas 20
4.3. Informacini  ištekli  valdymas 20
4.4. Technini  ištekli  valdymas 20

5. Darbuotoj  pasitenkinimas 100
5.1. Aplinka 25
5.2. Su žmon mis susij  procesai 25
5.3. Mokymai ir vystymas 25
5.4. Pripažinimas ir apdovanojimai 25

6. Klient  pasitenkinimas 200
6.1. Kliento reikalavim  ir l kes  supratimas 40
6.2. sipareigojimai klient  aptarnavimui bei pristatymui 30
6.3. Nusiskundim  valdymas 30
6.4. Klient  pasitenkinimo rezultat  valdymas 100

7. Visuomen s pripažinimas 125
7.1. mon s pilietiškumas (Corporate citizenship) 25
7.2. Darnusis vystymasis 15
7.3. Aplinkosauginis r pinimasis 15
7.4. Poveikio visuomenei rezultatai 20

8. Verslo rezultatai 125
8.1. Produkto kokyb 25
8.2. Paslaug  kokyb 25
8.3. Verslo ir r mimo procesai 25
8.4. Gamybos procesai 25
8.5. Verslo planas ir rezultatai 25

Iš viso: 1000
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2 priedas. Europos nacionaliniai kokyb s apdovanojimai (šaltinis: Mavroidis et al., 2007)
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3 priedas. NKVP dalyviai 1998-2012 metais (sudaryta autor s pagal kio ministerijos

informacij )

2012 m. 2011 m. 2010 m.
AB Lietuvos radijo ir televizijos
centras
UAB Kortas
UAB Eikos statyba
UAB A.Žilinsko ir Ko
Nacionalin  mok jimo
agent ra
UAB Hansab

UAB Skirnuva
UAB Kvalitetas
UAB Grinduva
AB Warta Glass Panev žys
UAB Arginta
UAB Veikm .

UAB Daistatus
UAB Altitud
UAB Veikm
Vilniaus Gedimino technikos
universitetas
UAB Traidenis
UAB August ir Ko.

2009 m. 2008 m. 2007 m.
AB Stumbras
UAB SCHENKER
Vilniaus Gedimino technikos
universitetas
UAB Naujos sistemos
UAB Mars Lietuva
UAB Molesta
UAB Kaita

UAB Olympic Casino Group
Baltija
UAB Eurovaistin
UAB Kauno energetikos
remontas
UAB YARA Lietuva
Vš  Vilniaus teis s ir verslo
kolegija.

OST Logistik
UAB Iterija
UAB Kauno energetikos
remontas
AB Panev žio statybos trestas
UAB Arginta
UAB Hansab

2006 m. 2005 m. 2004 m.
AB Akmen s cementas
AB Šatrija
UAB YIT Kausta
UAB Lauskva
UAB Santechnikos verslas

UAB Baltijos parkai
UAB Elgama-Elektronika
UAB Arginta
AB Panev žio statybos trestas
UAB Vilniaus vandenys
UAB Vildaiva ir Ko
UAB Kitron

AB Linas
UAB Baltic Amadeus
UAB VAE Legetechna
UAB Kitron
UAB Vildaiva ir Ko
UAB Koncernas Alga
UAB Viltechmeda
UAB TNT
AB Požeminiai darbai
AB Klaip dos baldai

2003 m. 2002 m. 2001 m.
UAB Viltechmeda
UAB Avona
UAB Šiauli  vandenys
UAB Doleta
UAB Plung s Jonis
Kauno Raudonojo kryžiaus
klinikin  ligonin  A.Astrausko
firma Pirmas žingsnis
UAB Stora Enso Packaging
UAB Amalva
AB Utenos trikotažas

UAB Viltechmeda
UAB Selteka
AB Ortopedijos technika
UAB Avona
A.Astrausko firma Pirmas
žingsnis
UAB AGA
UAB Doleta
UAB Stora Enso Packaging
UAB Sintagma sistemos
UAB Plung s lag na
UAB Šilut s baldai

UAB Sintagmos sistemos
UAB AGA
UAB Doleta
UAB Paroc
UAB Selteka
AB Vilniaus vingis
UAB Megrame
UAB Sidabrinis tinklas
UAB Aud jas
AB Ekranas
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2000 m. 1999 m. 1998 m.
AB Kraft Jacobs Suchard
Lietuva
UAB AGA
AB Aud jas
UAB Paroc
UAB Selteka
UAB Sidabrinis tinklas
UAB Intelektuali  resurs
sistemos
Lietuvos ir Austrijos UAB
VAE Legetecha
AB Skalmantas
AB Achema

AB Skalmantas
AB Kuro aparat ra
AB Vilniaus vingis
AB Achema
UAB Katra
AB Klaip dos baldai

AB Skalmantas
UAB Katra
AB Telga
AB Ekranas
AB Klaip dos baldai
AB Snaig
AB Dvar ioni  keramika
UAB Intelektuali  resurs
sistem  konsultantai
AB Sema
UAB Viltechmeda
AB Požeminiai darbai
AB Utenos trikotažas
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4 priedas. Lietuvos moni  analiz

Lietuvos mon s, kurios dalyvavo apdovanojim  atrankoje

Buvo atliktas tyrimas su konkurse dalyvavusiomis mon mis. 1 lentel je yra parodyti

pirminiai respondentai. Visiems buvo išsi sti užklausimai d l interviu.

1 lentel . Pirminis dalyvavusi moni  atrankos pasirinkimas

2012 m. 2011 m. 2010 m.
AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras

UAB Skirnuva UAB Daistatus

UAB Kortas UAB Kvalitetas UAB Altitud
UAB Eikos statyba UAB Grinduva UAB Veikm
UAB A.Žilinsko ir Ko AB Warta Glass

Panev žys
Vilniaus Gedimino
technikos universitetas

Nacionalin  mok jimo
agent ra

UAB Arginta UAB Traidenis

UAB Hansab UAB Veikm UAB August ir Ko

Gauti duomenys buvo iš keturi moni  - UAB Hansab (2012 m. ir 2007 m. laim jo) ir  ir

UAB Veikm  (2010 m. dalyvavo ir 2011 m. laim jo), UAB A.Žilinsko ir Ko (2012 m.

laim jo), UAB Kvalitetas (2011 m. dalyvavo).

Rezultatai:

Priežastys, l musios dalyvavim  NKVP:

1. Kokyb s valdymo tikslai ( sivertinti savo kokyb s valdymo lyg  ir identifikuoti

tolimesnes gerinimo sritis, mon s pasitikrinimas).

2. Marketingo tikslai (pagerinti mon s žinomum , prapl sti klient  rat , tapti labiau

pastebimais).

3. Veiklos rezultatai (suderinti mon s bei darbuotoj  tikslus).

4. Pakelti darbuotoj  motyvacij .

Antrasis dalyvavimas pad jo vertinti pasiekimus per penkerius metus, prapl sti

marketingo tikslus (reklama) bei užtikrinimas iš ekspert , kad j  veikla yra vis dar verta

nacionalinio prizo.

mon s apibr , kad iš NKVP gaun  toki  nauda - mon s veiklos rezultat  papildomas

(si)vertinimas (vidinis ir išorinis), savo pastang  pripažinimas, reklama, motyvacija siekti dar

didesnio tobulumo ir geresni  rezultat . Modelis suteiki  puiki  galimyb monei  visk

paži ti pla iau, giliau, strukt ruotai. Klausimynas pad jo pasteb ti kelias taisytas vietas

mon je. Laim jimas padeda geriau bendradarbiausi su tiek jais bei pirk jais.

Respondentai mano, kad NKVP yra naudingas, ta iau turintis tr kum . Juos vardino

kaip informacijos sklaida, neaiški ir nestabili vyriausyb s politika, menka nauda, gr žtamojo
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ryšio nebuvimas, marketingini  tiksl  ne gyvendinimas. Labai sud tinga anketa, kuri

reikalauja daug resurs  bei kompetencij , ta iau jos tr ksta. Labai reik  mokym  apie

klausimyno užpildym .

Respondentai taip pat pateik  dar vien  problem  - informacijos sklaidos tr kumas. Maža

informacijos sklaida apie rengiam  konkurs , jo prid tin  vert  bei n ra sudaryta s lyg

mon ms tarpusavyje dalinti gerosiomis praktikomis. Mažas vyriausyb s d mesys mon ms,

kurios praktikuoja EFQM valdymo model . Jos nesijau ia pagerbtomis, nes konkurso

organizatoriai  skiria per mažai d mesio, tuo kartu ignoruoja žiniasklaida. Galima matyti, jog

mon s negali gyvendinti savo marketingin  tiksl .

mon s NKVP vardijo kaip priemon vaizdžiui stiprinti, verslo skatinimui, jo

palaikymui.

Tr ksta holistinio m stymo. Kiekvienas verslo renginys yra traktuojamas kaip skirtingas

vienetas ir n ra aiški  tiksl , o gal  b ti suformuota bendra strategija. Tokiu b  b

galimyb  dalintis ger  praktika bei b  real s pavyzdžiai, kaip galima tobulinti savo veikl .

Veiksnius, kurie gal  labiau skatinti informacijos sklaid  apie kokyb s vadyb , vardino

šiuos - privalomas kokyb s vadybos mokslas nuo mokyklos iki universiteto ir žiniasklaidos

mesys (laidos, reportažai apie kokyb s vadybos vert ).Respondentai supranta, kad

vyriausyb  nelabai vertina NKVP, ta iau džiaugiasi, kad vyriausyb  siekia išlikti nešališka.

Atlikt  interviu metu paaišk jo, kad mon s tikrai motyvuotos ir džiaugiasi savo

pasiekimais, ta iau negauna tik tosios naudos.

Lietuvos mon s, kurios nedalyvavo apdovanojim  atrankoje

UAB „KRS“ yra lietuviško kapitalo mon , kuri užsiima inžinerini  tinkl  statyba.

mon s atstovas teig , kas neturi jokios informacijos apie NKVP, pirm  kart  girdi. Jeigu

gaut  daugiau informacijos, tai tikrai dalyvaut , nes yra naudinga, kai mon s veikl vertina

kiti ekspertai ir dar nemokamai. Patiems pasidom ti neužtenka laiko, kaip teig  atstovas.

UAB „Ernst & Young Baltic“ atstovas teig , jog nemato prasm s dalyvauti. Pirmiausia

apdovanojimas n ra pla iai žinomas, o užpildyti paraišk  užtrunka laiko. Kitas dalykas yra

naudojama pasenus metodologija. J mon  yra rinko lyderis, tod l negali sau leisti naudoti

pasenusia technologija. Savo veikl  vertinti pasenusia metodologija n ra prestižo reikalas.

Kitas tyrimo respondentas - Mindaugas Danys ( kio ministerija, Smulkaus ir vidutinio

verslo departamento direktorius). Teig , kad mon ms labai reikalingas pripažinimo

instrumentas, ta iau mon ms kyla klausimai, kaip gali b ti teisingai vertinama, kai laimi

vienintelis dalyvav s konkurse. Taip pat pamin jo, kad mones g sdina didel  apimtis

dokument , kuriuos reikia užpildyti - ne visoms užtenka kompetencijos t  padaryti.
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5 priedas. Vyriausyb s atstov , atsaking  už NKVP, analiz

Tyrimo pasirinktas respondentas kio ministerijos atstove NKVP klausimais - Jurgita

Kolisovien . Buvo vykdomas pusiau strukt rizuotas interviu. Interviu metu buvo patvirtinta,

kad NKVP prizas yra nepopuliarus, ta iau n ra aiškinami priežas . Buvo pateiktas

klausimas apie modelio metodologin  pus  - respondent  liko nesupratusi klausimo, nes

niekada nesidom jo EFQM. Taip pat, vyriausyb  nemato teikiamos naudos, nors niekada

nebuvo gilintasi koki  naud  atneša šis apdovanojimas tiek valstybiniu tiek moni  lygiu.

Šiuo metu yra planuojama perži ti NKVP, ta iau buvo užsiimti, kad jo gal net ir nebereikia.

Darbo autor  nori atkreipti d mes , kad kalb tasi buvo 2012 m. lapkri io m nes , ta iau iki

2013 m. gruodžio m n. buvo pakeistas tik apdovanojim  pavadinimas.

Interviu metu paaišk jo, kad yra nesilaikoma pagrindini  modelio princip  – nesidalijama

ger ja patirtimi, neieškomas gr žtamojo ryšio iš moni . N ra sipareigojusi aukš iausio lygio

vadovai, nes kio ministerija n ra aukš iausio lygio vadovyb . Taip pat, n ra joki  veiksm

imtasi, kad skatinti visuomenin s suvokim  apie VKV naud  bei privalumus ar užtikrinti

informacijos sklaid . N ra laikomasi pagrindini  princip  d l verslo tobulumo modelio

taikymo.

Darbo autor s pasteb jimas, kad 2012 met  nugal tojai buvo ti tik 2013 m. geguž s 07

dien . Tuomet tik paskelbtas 2013 met  konkursas. Nors pagal metodik , tur jo b ti

paskelbtas kovo m nes . Buvo pateiktas užklausimas d l šio dalyko, o atsakymas – „tiesiog

ne ta“, parodo atsain  poži  kokyb s skatinim  Lietuvoje.

NKVP dalyvi  bal  analiz

Kaip jau buvo min ta, per vis  konkurso istorij  unikali moni  buvo 82, kitos dalyvavo

po kelis sykius. Pasteb tina, kad jeigu savo pogrupyje mon  dalyvauja viena ir surenka

pakankam  bal  skai  yra apdovanojama, nekreipiant d mesio, kad nesilaikoma rangavimo

principo (interviu su J. Kolisovien ). Taip pat, iškyla klausimas kiek tokios mon s

vertinimas, kaip VKV princip  taikytojos, atitinka realyb . Ketvirtame paveiksle yra pateikta

nugal toj  rezultat  kitimas iki 2011 met .
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1 pav. 1998-2011 NKVP konkurso nugal toj  rezultat  kitimas pagal moni  dydži

grupes ir vis  prizinink  vertinimo vidurkis (NKP..., 2011)

1 pav. atspindi nestabil  rezultat  kitim . Pasteb tinas 2004 – 2006 m. etapas – vidurkio

kitimas buvo didžiausias per vis  laikotarp . Kita pasteb tina domyb  – 2008 m. maž

moni  sektoriuje laim jo iki šiol vienintel  viešoji staiga („Vilniaus teis s ir verslo

kolegija“), ta iau lieka neaišku, kod l n ra traukta  grafik . Surinkti balai yra nestabil s, tarp

moni  surenkami balai varijuoja, yra laim toj , kurie surenka minimaliausi  bal  skai

(400).
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6 priedas. Ekspert  dalies tyrimo rezultatai

Buvo siekiama gauti informacijos iš vertintoj  Buvo susisiekta su Roma Adomaitiene

(gauti atsakymai) ir Egl  Juodsnukyt  (atsakymai negauti).

Rezultatai:

Vertinimo komisijos ekspert  patvirtino, kad NKVP yra reikalingas Lietuvai, nes tai

gal  b ti rankis moni  tobul jimui. Toks konkursas skatina mones dom tis kokyb s

vadybos principais bei taikymo metodais bei pad vertinti moni  pastangas.

Ekspert  patvirtino Mikulio ir kt.(2006) išsakyt  teigin , kad dalyvi  skai ius netur

viršyti 10, atsižvelgiant  rink .

Ekspert  pateik  šiuos N KVP populiarinimo galimus veiksmus:

prizo vert s suvokimas vyriausyb je;

užtikrinti prizo t stinum ;

gerosios praktikos sklaida.

Ekspert  pateik , mint , kad Lietuvos NKVP prizas gal  b ti pradinis atrankos etapas 

Europos kokyb s apdovanojimus.

Ekspert  NKVP silpn sias viet vardino konkurso organizavim  bei kio ministerijos

suvokim  apie konkurs . Respondent  atkreip  d mes , kad kartais patys moni  vadovai

neranda laiko susitikti su ekspertais - galima manyti, kad ir pa ios mon s neteikia didel s

reikšm s šiam prizui.

 Klausimai:

 J s manote apie Nacionalin  kokyb s vadybos priz  (toliau - NKVP)?

Toks prizas reikalingas Lietuvai.

Kaip J s manote, kokia yra prasm  rengti NKVP?

NKVP tur  paskatinti mones dom tis kokyb s vadybos principais, priemon mis,

metodais, kas galint  jas tobulinti savo veikl  bei kelt  produkt  ir paslaug  kokyb .

Taigi priz  maty iau kaip tobul jimo instrument  bei kaip moni  pastang vertinim .

Kokios priežastys ar veiksniai gali lemti nedidel  dalyvaujan moni  skai ?

Dalyvaujan moni  skai ius netur  b ti labai didelis, nes m  rinka n ra didel .

Pakakt  10-12 dalyvi , kad kiekvienoje kategorijoje dalyvauti po 3-4 mones. Šiuo metu

dalyvaujan moni  skai ius šiek tiek mažesnis. Tai grei iausiai lemia informacijos

sklaidos tarp moni  stygius, prizo menkas žinomumas visuomen je, kas neduoda

mon ms norim  rezultat  (prizas ne takoja ar tik nežymiai takoja klient  sprendim

renkantis prekes ir paslaugas).

 nuomone, kokiais veiksniai gal  paskatinti mones dalyvauti NKVP?
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tinas aiškus prizo vert s suvokimas valstyb s mastu. Šiuo metu kio ministerija šiuo

prizu beveik visai nesir pina.

Kita galimyb  b  Lietuvai prisijungti prie EFQM, t. y. EFQM tur ti atstovaujan

organizacij . Lietuvos kokyb s vadybos prizas gal  b ti kaip pradinis etapas, mon ms

norin ioms dalyvauti Europos kokyb s apdovanojimo konkurse.

Be to b tina gerosios praktikos sklaida, t. y. konkurso laim tojai tur  privalomai

dalintis (pranešimai, straipsniai) savo patirtimi.

Kaip J s manote, ko mon s tikisi iš NKVP?

Manau, kad jos tikisi, kad laim jus priz , bus galima pagerinti vaizd , padidinti

pardavimus, o tik galiausiai jos nori atlikti savi vertinim  ar tobulinti savo veikl .

Kaip J s manote, kokios yra silpnosios/stipriosios modelio pus s?

Stiprioji modelio pus  yra ta, kad jis vertina vis mon s veikl .

Silpn ja modelio puse vardin iau konkurso organizavim , kai modelio reikalavimai

neskelbiami viešai, kio ministerija j  net neturi.

Kokiomis priemon mis mon s gyvendina nuolatin  tobul jim ?

Neturiu moni  veiklos ataskait , taigi neatsimenu.

Ar dažnai mon s EFQM pritaiko pagal savo poreikius?

Neturiu duomen .

Kaip ekspertai ži ri  modelio pritaikomum  pagal mon s poreikius?

Nežinau.

Gal galite vardinti, su kokiomis problemomis ekspertai susiduria per vertinimus?

Technini  problem  beveik neb na. Ta iau pasitaiko, kad d l verslo reikal moni

vadovams pristinga laiko susitikti su ekspertais. Tai irgi parodo, kad net konkurse

dalyvaujan ios mon s tam konkursui skiria nedaug d mesio.

Kaip jos yra sprendžiamos?

Kai moni  vadovai negali susitikti su ekspertais, ekspertai kalbina kitus atsakingus

darbuotojus.

Gal galite apibr žti, koki  naud  gauna ekspertai?

Analizuodamas mon s veikl , ekspertas sužino ger  praktik , gauna patirties, ugdo

savyje VKV princip  laikym si.
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7 priedas. Europos šali  analiz

 Buvo tik tasi šalis pasirinkti pagal tam tikrus geografinius rodiklius, ta iau darbo autor

susid  su informacijos prieinamumo problema. Estijai, Lenkijai ir Latvijai buvo parašyti el.

laiškai, ta iau atsak  tik Latvij . Likusi  šali  internete n ra pateikta informacija. Tod l buvo

pasirinkta Latvija ir Slovakija.

Latvijos nacionalinio kokyb s prizo situacija

Darbo autorei pavyko susisiekti su Latvijos kokyb s draugijos valdybos nariu - Dzintars

Putnis. Jis teig , kad šioje šalyje jau 5 metus n ra organizuojamas nacionalinis kokyb s

prizas. Latvijos kokyb s asociacija, kuri buvo atsakinga už kokyb s apdovanojimus, paremtus

EFQM, nustojo vykdyti veikl . Šalyje yra nemažai kokyb s apdovanojim , kurie savo

pavadinime turi žod  „kokyb “. Labiausiai iš j  atitinka EFQM standartus, bet toli gražu tik

yra panašus, - Kokyb s inovacij  prizas. Jis yra organizuojamas Suomijoje. J  valdo Suomijos

kokyb s asociacija, bendradarbiaudama su Švedijos, Estijos, Latvijos ir šiemet

prisijungusiomis Vengrija ir Slovakija.

Nors turi kit  apdovanojim , Latvijos kokyb s asociacija turi plan  kitais metais

atgaivinti nacionalin  kokyb s priz , paremt  EFQM modeliu. Kaip vardino, D. Putnis, toks

prizas yra labiau žinomas Europoje, nei Kokyb s inovacij  prizas, bei yra sukurta bendra

visiems suprantama sistema.

Slovakijos Respublikos nacionalinis kokyb s prizas

Pirminis tyrimo metodas - klausimynas, kur  tur jo užpildyti atsakingas asmuo. Darbo

autor   2013 m. liepos m n. išsiunt  laišk  su klausimai, ta iau atsakymas negautas. Tuo

remiantis, pakeistas taikomas tyrimo metodas  internetinio puslapio bei Slovakijos

Respublikos (toliau-SR) kokyb s politikos analiz .

SR nacionalin  kokyb s programa yra skirta gerinti verslo rezultatus bei kelti gyventoj

gerov . Programa buvo patvirtinta 2003 m., siekiant stojimo  Europos s jung . Kas trejus-

ketverius metus, programa yra perži rima ir patobulinama. Jos tikslas yra gerinti verslo

efektyvum , našum  bei kokyb , siekiant padidinti moni  konkurencingum  vietin se bei

užsienio rinkose. Slovakijos vyriausyb  yra sipareigojusi gyvendinti Nacionalin  kokyb s

program , remiantis šiomis priemon mis (National Quality Program SR):

remti kokyb s vadybos sistem gyvendinim mon se, ypatingai smulkiose ir

vidutin se.

užtikrinti informacini  sistem  apie kokyb  suk rim ;

skatinti savanorišk  sertifikavim ;
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organizuoti prestižinius konkursus, kuriais skatinti kokyb s taikym ;

pl toti aplinkosaugos vadybos sistemas;

kokyb s k limas;

rengti nemokamus seminarus.

Pagrindiniai prioritetai:

pla  prasme gerinti gyvenimo kokyb ;

vystyti SR organizacijas link tobulumo ir didinti j  konkurencingum ;

pl sti suvokim  apie kokyb s vadybos sistemas.

Yra sukurta Slovakijos Respublikos Nacionalinio kokyb s programos taryba. Šiuo metu

ji jungia 38 narius, kurie yra iš vyriausyb s, verslo asociacij , unij , ar kit  organizacij ,

kurios išreiškusios nor  bendradarbiauti. Kiekvienas tarybos narys tvirtina metin  darbo

program  tik gav s patvirtinimo iš savo organizacijoje, kurie yra kasmet vertinami ir

pateikiami Slovakijos Respublikos Vyriausybei (bendradarbiavimas su visomis

suinteresuotomis šalimis).

Slovakijos Nacionalinis kokyb s prizas yra prestižinis organizacij  apdovanojimas.

Laim tojai yra pagerbiami nacionaliniu lygiu, suteikiant nugal tojams galimyb gyti

nacionalin  pripažinim  tarp konkurent  kokyb s valdymo srityje.

Konkursas yra reguliariai organizuojami nuo 2000 m. Jo metu vyksta trys atskiri etapai,

kurie trunka dvylika m nesi . Konkursas yra skelbiamas kiekvienais metais lapkri io m nes

per Europos kokyb s savait  Slovakijos Respublikos. Apdovanojim  ceremonijoje vyksta

kitais metais lapkri io m n. per t  pa  konferencij . Jos pagrindinis tikslas yra atvirai

diskutuoti ape esamas problemas ir siekiama iš naujo pažvelgti  kokyb s vadyb , tam kad

verslo vienetai gal  juos pritaikyti kasdienin je veikloje. Konferencijos metu yra dalijim si

Slovakijos nacionalinio prizo nugal toj  patirtimi, kokyb s sistem  ir j gyvendinimo

problemomis bei gerosiomis praktikomis. Taip pat, rengiami seminarai, kuri  met  buvo

dalijim si patirtimi, id jomis, ger  praktik  bei informacija. Didžiausias d mesys yra

skiriamas verslo organizacijoms bei studentams, kurie tikimasi, kad ateityje irgi pats

verslininkais.

Slovakijos Nacionalinis kokyb s prizas yra parengtas remiantis CAF ir EFQM modeliais.

Modelio metodologija ir RADAR modelis yra taikomas kaip EFQM Tobulumo modelio.

Gali dalyvauja tiek privataus tiek ir viešojo sektoriaus mon s. Prizas yra sukurtas

padr sinti ir paremti moni  nuolatin  tobulinim .

Apdovanojim  kategorijos (Jurkovi ová at ell. 2012):

Didel s mon s, gaminan ios prekes ar teikian ios paslaugas:

o mon s, gaminan ios prekes, turin ios nuo 251 darbuotoj .
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o mon s, teikian ios paslaugas, turin ios nuo 51 darbuotoj .

Vidutin s ir smulkios mon s, gaminan ios prekes ar teikian ios

paslaugas:

o mon s, gaminan ios prekes, turin ios iki 250 darbuotoj .

o mon s, teikian ios paslaugas, turin ios iki 50 darbuotoj .

Viešojo sektoriaus mon s (dydis nesvarbus):

o Šalies administracijos organizacijos.

o Regionin s organizacijos.

o Visos kitos viešojo sektoriaus mon s.

moni  paskirstymas yra kitos negu Lietuvos NKVP. Suteikiama galimyb  dalyvauti ir

viešojo sektoriaus mon ms. Atsisakyta skirstymo  mažas, vidutines, dideles mones. O

suskirstyta daugiau pagal moni  veiklos r . Kitas pasteb tinas dalykas - yra aišk s

apdovanojimai pagal surinktus taškus. 2 paveiksle yra pateikiami apdovanojimo lygiai. Toks

skirstymas padeda vertinti, kokiame lygyje yra mon s pasiekimai kokyb s valdyme. Svarbu,

kad mon s surinkt  daugiau negu 401 bal , nes tik tuomet yra renkamas kategorijos

nugal tojas. Jeigu n  viena organizacija, iš dalyvaujan , nesurenka atitinkam  bal  -

nugal tojas n ra skelbiamas toje kategorijoje.

2 pav. Apdovanojimai pagal surinktus taškus. (First Information .. 2013)
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Kaip jau min ta, konkursas turi tris etapus:

1. Pasiruošimo etapas (lapkritis-vasaris). Skirtas pateikti informacij  apie konkurs .

Rengiami nemokami atviri seminarai apie konkurso misij , kategorijas,

metodologij , modelio strukt , mon s sav s sivertinim . Dalyviai neprivalo

toliau dalyvauti konkurse. Seminarai yra visiems atviri, nes tikslas skleisti

tobulumo modelio principus, kaip galima pla iau. Etapas baigiamas dalyvi

paraišk  užpildymu.

2. Pagrindinis etapas (kovas-birželis). Rengianti organizacija suteikia dalyviams

daugiau informacijos apie konkurso dokumentus. Rengiami seminarai moni

sivertinimo klausimais pagal EFQM ar CAF metodais, bei kaip užsipildyti

ataskaitas. Ataskaitos turi b ti pateikiamos iki geguž s m n. pradžios. Po to iki

liepos m n. vyksta ataskait  vertinimas.

3. Galutinis etapas (liepa-lapkritis). Ekspert  vizitai. Yra nustatytos taisykl s, k

ekspertai privalo pateikti dalyviams. Taip pat, pateikiamos rekomendacijos.

mon  turi teis  tik metus naudoti vaizdin je ar garsin je reklamoje informacij  apie

laim  konkurs . Laim jusi organizacija sipareigoj  skleisti savo patirt  bei žinias taikant

kokyb s vadybos žinias bei skelbti savo organizacijos pasiekimus šioje sistemoje. Rengiami

seminarai, praktiniai užsi mimai, konferencij  metu, kuriuos organizuoja Slovakijos

vyriausyb .

Nuolatos yra publikuojami dalyvi  atsiliepimai. Antroje lentel je yra pateikti susisteminti

2012 m. ir 2011 m. keli  finalinink  atsiliepimai apie dalyvavimo tikslus, gaut  naud  bei

privalumus.
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2 lentel . Susisteminta SR Nacionalini  kokyb s prizo finalinink  atsiliepimai

(sudaryta autor s, remiantis First Information .. 2013)

NEMAK SLOVAKIA
Generalinis
direktorius

Michael
Baumgartner

DUSLO
Generalinis
direktorius

Marek Štrpka

PROTHERM
PRODUCTION

Direktorius
Peter Kuba

WHIRLPOOL
SLOVAKIA, SPOL.

Generalinis
direktorius

Eduard Horba

Tikslas

Palyginti savo
mon s kokyb s

vadybos sistem
su kit moni

Užtikrinti, kad
kokyb s sistema
yra tinkamai
diegta. gyti

patirties

Palyginti savo
mon  su kitomis

bei padidinti
mon s žinomu-

.

Nuolatinio tobu-
jimo tvirtinimas

Nauda

Parod  kur
organizacija yra ir
kur gali b ti

Identifikavo siste-
mos tobulintinas
vietas, remiantis
EFQM principais

Pritrauktos naujos
investicijos bei
darbo j ga

Laim jimas užti-
krino mon s
strategij  – „ku-
riame kokyb “

Privalumai

Gauta daug
naudingos
informacijos iš
skirting  vienet

Sav s
sivertinimo nauda

Ekspert
ataskaitos pad jo
nusistatyti ateities
tikslus

Konfrontacija,
palyginimas,
naujos žinios

SR Nacionalin  kokyb s priz  yra integravusi  kokyb s vadybos skatinimo program .

Yra sukurta strategij , kurios gyvendinimu r pinasi speciali organizacija. Taiko aiškius ir

visiems prieinamus bei skaidriai vykdomus principus. Padeda ir skatina mones dalyvauti,

rengiant mokymus bei pareigoja laim jusias mones dalintis ger  praktika. Informacija

pateikta angl  kalba (lengvas informacijos prieinamumas).
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8 priedas. Malcolm Baldrige JAV nacionalinis kokyb s apdovanojimas

Buvo naudojama dokument  ir internetinio puslapio analiz , kadangi nebuvo gautas

atsakymas  el. užklausim . Identifikuoti veiksniai, lemiantys MBNQA s km :

Aiškiai pabr žiama nauda, kuri  gauna laim tojas (pager  rezultatai; nauji

klientai; pasilyginimas su kitomis mon mis; pripažinimas; mokymasis iš

pasaulinio lygio kompanij ; vidin  motyvacija).

Laim tojai nuolatos yra pareigojami skleisti veiklos tobulum . Laim tojai n ra

reikalaujami atskleisti savo verslo paslap , neatsižvelgiant jeigu jos pad jo

laim ti konkurs . Privalo nuolatos dalintis savo ger  praktika metin je

konferencijoje (The Quest for Excellence® Conference). Daug dalyvi  dalyvauja

Baldrige  regionin je konferencijoje (Baldrige Regional Conferences.).

Yra aiškus tikslas. Apdovanojimai yra ne tik skirti sukurti monei naud , bet

pagrindinis tikslas yra kelti šalies konkurencingumo lyg .

Pagrindinis Baldrige tikslas yra skatinti visuomen s ir verslo atstov  supratim  apie

veiklos tobulum . Reklama - geriausias b das gyvendinti š  tiksl . mon s gali

naudoti savo reklamoje informacij  apie apdovanojimo gavim . mon ms yra

padedama reklamuotis apie laim  apdovanojim . MBNQA naudojimas reklamose

yra labai griežtai reglamentuotas.

Yra stebima ir analizuojama laim toj  veiklos rezultatai po konkurso, norint

vertinti konkurso naudingum . Analiz  parod , kad daugumai dalyvi  (tiek

laim jusi , tiek nelaim jusi ) finansiniai rezultatai pager jo. Labiau pasitik jo

klientai, gavo nacionalin  ir tarptautin  pripažinim , skatino mokym si bei padidino

vidin  motyvacij .

Analiz s pagalba taip pat išryškino gaunam  naud mon ms - greitesnis pri jimas

prie nauj  rink ; padid ja pardavimai; geresnis vartotoj  pasitenkinimas; padid jo

turto bei kapitalo gr ža; padid jo rinkos dalis; išaugo mokslin s pl tros galimyb s;

išlaid  sumaž jimas;  padid s produkto patikimumas.

Dalyvi , ekspert  vizit  bei laim toj  duomen  analiz  parod , jeigu moni

grup je n ra surenkamas pakankamas bal  skai ius, nugal tojas n ra skelbiamas.

Skatina informacijos keitim si. Internetiniame puslapyje yra pateikiamas kiekvieno

nugal tojo verslo profilis, apdovanojimo paraiškos santrauka bei mon s kontaktai.

Kiekviena mon  gali dalyvauti, tik turi tur ti bent filial  JAV.

Malcolm Baldrige apdovanojime yra suprantama informacijos bei gerosios praktikos

sklaida. Taip pat, aiškiai yra pabr žiamas apdovanojimo tikslas skatinti verslo bei visuomen s

suvokim  apie kokyb .
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9 priedas. Kit  verslo priz  analiz

Kit  verslo apdovanojim  analiz  Lietuvoje

Darbo autor  išanalizavo bei sugrupavo informacij  apie kitus vykstan ius konkursus

Lietuvoje. Pagrindinis atrankos kriterijus yra apdovanojimo rezultatas. Darbo autor  pagr stai

atmet  apdovanojimus, kurie yra skirti mon s produktui vertinti, nes EFQM Tobulumo

modelis yra orientuotas mon s veikl . Atrinkti prizai yra tik tiek kurie vertina verslo

procesus ar rezultatus. Bei vykdomi ilgiau negu du metus, taip yra užtikrinamas t stinumas ir

rodo, kad yra naudingas, jeigu yra organizuojamas ir antrus metus.

Apdovanojimai yra pateikti tre ioje lentel je. Lietuvos verslo apdovanojim  analiz

atskleid , kad n ra daug apdovanojim , kurie vertint  verslo procesus, o ne produkt . Taip

pat, nebuvo rasta aiški  vertinimo sistem , kurias b  galima palyginti su EFQM Tobulumo

modeliu. Sveikintina, kad j  vis tiek yra, ta iau kyl  klausimas d l j  naudos.

3 lentel . Atrinkti Lietuvos verslo apdovanojimai (sudaryta autor s)

Apdovanojimas Tikslas Kas rengia

Lietuvos eksporto
prizas

Tikslas išryškinti pastangas, kurios
skatina eksport .

Lietuvos prekybos, pramon s
ir amat  r  asociacija

Gazel  2012 Pagerti mones, kuriose vyksta
augimas, yra lanks ios ir pelningos

Verslo žinios

Švedijos verslo
apdovanojimai

Tvaraus verslo pl tra. Švedijos verslo
modelio skatinimas. Dviej  šali
partneryst

Švedijos ambasada ir
Švedijos prekybos taryba

Amerikos verslo
apdovanojimai

Lietuvos – JAV verslo santyki
vystymas

Amerikos prekybos r mai
Lietuvoje

Verslo gurmanai
2013

Paskatinti versl  priimti dr s
sprendimus.
Pasisemti kv pimo iš verslo grand

moni  grup 3

Nacionalinis
atsakingo verslo
apdovanojimas

Didinti žinomum  apie moni
socialin  atsakomyb

Socialin s apsaugos ir darbo
ministerija kartu su kio bei
Aplinkos ministerijomis bei
socialiniais partneriais

Atlikus Lietuvos verslo apdovanojim  analiz , išaišk jo, kad n ra n  vieno turin io

aiškios metodologijos. Metodologija išvis sunkiai surandama. Dažniausiai yra vertinama tam

3 BaltCap“, „Gild Corporate Finance“, „KPMG Baltics „Lanners, McGovern & Co“, „NASDAQ OMX Vilnius“,
„Raidla Lejins & Norcous“, „Socialin s informacijos centras“ (SIC), „United Agencies“ „VRP | Hill &
Knowlton“
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tikra dalis mon s, o ne visa visuma (pavyzdžiui, vertinama veiklos rezultatai) ir neturi

holistinio matymo.

 Kiti Europos apdovanojimai - „Europos verslininkyst s apdovanojimai“

2013 m. lapkri io 25 d. Vilniuje smulkaus ir vidutinio verslo asambl joje buvo teikti

septyni 2013 met  Europos verslininkyst s skatinimo apdovanojimai. Jie yra skirti išryškinti

geriausias verslo iniciatyvas. Darbo autor  tur jo galimyb  dalyvauti šioje asambl joje ir

atliko interviu su dalyvavusiomis mon mis. Pirmiausia, buvo atlikta dokument  analiz :

Yra nustatyti tokie konkurso tikslai (Europos..., 2013):

1. Nustatyti ir pripažinti s kming  veikl  ir iniciatyvas, kuri  imamasi skatinant

verslum  ir bendradarbiavim .

2. Pristatyti ir pasidalyti geriausiais bendradarbiavimo pavyzdžiais ir s km s

istorijomis.

3. Išryškinti bendradarbiavimo vaidmens visuomen je svarb .

4. Paskatinti ir kv pti bendradarbiauti - kurti ryšius.

Remiantis praktiniu vadovu (Europos ..., 2013) galima iškirti naud , kuri  gauna dalyviai:

galimyb  dalyvauti Europos verslininkyst s skatinimo apdovanojimuose ir

smulkaus ir vidutinio verslo  asambl joje (galimyb  užmegzti verslo ryšius bei

parodyti savo projekt )

informacijos skelbimas Europos verslininkyst s skatinimo apdovanojim

internetin je svetain je;

skiriama labai daug d mesio informacijos sklaidai apie nominuotus pretendentus

(darbo autor  pasteb jo, kad nominantai yra labai gausiai aprašyti bei vizualiai

stengiamasi juos kuo labiau reklamuoti);

nugal toj  pagerbimas už j  vykdom  veikl  nacionaliniu bei Europos s jungos

lygiu;

nugal tojai gauna pripažinim  Europos S jungos lygiu.

Antra tyrimo dalis buvo interviu su dalyviais. Ketvirtoje lentel je yra pateikti

apdovanojimo dalyviai su kuriais buvo atliktas interviu.
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4  lentel . Interviu dalyviai (sudaryta autor s)

Danija The Growth Factories

Airija Senior Enterprise

Serbijos organizacijos Junior Achievement

Belgija Boost Your Talent

 Serbija Association of Business Women in Serbia

Portugalija APICCAPS

Bev Hurley 2012 m. Didžiojo komisijos prizo laim tojo atstov
YTKO

Visi dalyviai labai džiaug si, kad buvo nominuoti ir teig , kad jiems yra didelis

vertinimas. Serbijos atstovai teig ,nors viena eilut  žiniasklaidoje apie j  darbus bus labai

didelis dalykas j  projektui. Didžioji dalis dalyvi  min jo, kad po konkurso visur stengsis

naudoti konkurso atributik , nes didel  garb , kad Europos Komisija pripažino j  veikl . Kita

vardinta nauda buvo - galimyb  pasilyginti save su kit  šali  projektai. Taip pat, buvo

užmegzta verslo ryši .

Vis d lto, yra svarbu nacionalinio lygmens vyriausyb s iniciatyva. Danijos atstovai nieko

nežinojo apie apdovanojimus, kol jiems vietin  valdžia pasi  sudalyvauti. Labai noriai yra

dalijamasi savo ger  praktika. Ir visi teig , kad tokie konkursai yra b tini mon s, nes

leidžia pasilyginti bei siekti kažko daugiau negu vien tik verslas.

ekijos vyriausyb s atstov  teig , jog kuo toliau tuo sunkiau surasti tinkamus projektus,

nes aukšti reikalavimai (projektas turi b ti pritaikomas kitose šalyse, veikti ilgiau negu du

metus ir pan.)  Ataskait  pildymas užima daug laiko, o nelaim jimas demotyvuoja.

 Bev Hurley yra 2012 m. didžiojo komisijos prizo laim tojo YTKO atstov . Interviu metu

teig , kad laim jimas didžiausi tak  padar  darbuotoj  motyvacija. Jie suprato, kad tik d l j

pastang mon  laim jo šit  apdovanojim . Patys vadovai nesitik jo tokios reakcijos.

Verslinink  teig , kad apdovanojimai b tini, norint skatinti verslininkyst , nes tai puiki

motyvacin  sistema, priemon  atkreipti d mes mones.


