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Modernizuojant vieðàjá administravimà, reikalingi naujoviðkai màstantys vadovai ir administratoriai,
sugebantys ásisavinti strateginës vadybos nuostatas ne
tik vieðojo sektoriaus institucijose, bet ir privaèiose firmose. Tarp tradiciniø strateginës vadybos metodologiniø aspektø privaèiame sektoriuje galima áþvelgti skirtingas jø interpretacijas vieðosioms institucijoms. Stingant mokomosios ir metodinës literatûros, tikslinga iðnaudoti visas ámoniø strateginës vadybos adaptavimo
galimybes vieðojo sektoriaus institucijoms. Be to, strateginë vadyba privaèiame ir vieðajame sektoriuje turi ir
tam tikrø bendrø bruoþø. Tai ypaè pabrëþia naujosios
vadybos principai. Ðia prasme A. Vasiliausko vadovëlis
„Strateginis valdymas“ yra naudotinas ir vieðojo sektoriaus institucijø valdyme. (Aleksandras Vasiliauskas.
Strateginis valdymas. Vilnius: Enciklopedija, 2002,
383p.).
Knygà sudaro keturios dalys. Pirmoje dalyje autorius aptaria esminius prognozavimo, strateginio planavimo ir valdymo skirtumus, analizuoja skirtingas
strateginio valdymo metodologijas, áþvelgdamas skirtingas teorijø klases ir strategijø formavimo modelius. Istoriniame kontekste analizuodamas strateginio valdymo tendencijas autorius parodo aplinkos pokyèiø átakà strateginio valdymo plëtrai.
Antroji – didþiausia knygos dalis skirta strateginei analizei. Èia autorius struktûrizuoja strateginæ
analizæ á iðorinës aplinkos, rinkos sàlygø, konkurencijos, klientø ir iðtekliø analizës metodus. Á akis krenta
puikus klientø analizës procesø ávaldymas, gebëjimas
pateikti daugybæ ðios analizës metodø, remiantis ne
tik strateginiais vadybos, bet ir rinkodaros bei ekonomikos dësniais. Paklausos ir kainodaros analizëje
dominuoja ekonomikos dësniai, o klientø sudëties nustatyme, rinkos segmentavime, klientø profiliavime
ir bendravimo su klientais analizëje plaèiai naudojami rinkodaros elementai.
Knygos autorius pateikdamas klientø ir konkurentø matricà tarsi sujungia klientø ir konkurentø
analizes á vienà junginá ir analizuoja ávairias strategines situacijas.
Pateikdamas finansiniø iðtekliø analizës turiná
autorius vadovaujasi naujausiomis kapitalo kainos
analizës metodikomis. Strategijos finansinæ eksper-

tizæ siûloma atlikti ávertinus laiko faktoriø pagal diskontuotus pinigø srautus. Tai pernelyg sudëtingas
klausimas, já gali bûti per sunku perprasti skaitytojams, ypaè neturintiems ekonomikos mokslo pagrindø. Todël strategijos finansinës ekspertizës klausimai
galëtø bûti iðdëstyti plaèiau. Operacijø iðtekliø analizë rodo, kad ði knyga tinkamesnë pramonës ámonëms.
Tokie metodai kaip technologijø ir produktø portfelio matrica bei ámonës operacijø vertës grandinë yra
glaudþiai susijæ su technologiniais procesais.
Treèia knygos dalis skiriama strategijos kûrimui
ir padeda skaitytojams identifikuoti organizacijos vizijà, misijà bei tikslus pagal tam tikrus kriterijus, suprasti dalininkø átakà organizacijos misijai ir tikslams,
suvokti, kaip organizacijos misija ir tikslai turi bûti
derinami su jos kultûra, surasti deramà vadovø ir etniniø vadovø vaidmená. Pabrëþdamas strateginiø
sprendimø alternatyvø svarbà, autorius iðryðkina pagrindines strategijos alternatyvø plëtros gaires, susistemina iðtekliais ir rinka grástø strateginiø sprendimø alternatyvø blokus. Vieðajam sektoriui labiau priimtina autoriaus siûloma iðlaidø ir naudos analizë,
leidþianti vertinti strategijos alternatyvas, atsiþvelgiant ne vien á ekonomines iðlaidas ir finansiná rezultatà, o apimanti socialiniø iðlaidø ir rezultatø visumà. Greta loginio knygos autorius numato galimybæ
ir empiriniam strategijos patvirtinimui, kuris remiasi
informacija apie sëkmingø ir nesëkmingø strategijø
ágyvendinimà. Ði galimybë atveria plaèias erdves strategijos tyrimams vieðajame sektoriuje. Autoriaus pateikti kriterijai rizikai ávertinti: finansinës rizikos analizë, jautrumo, scenarijø analizës ir imitacinis modeliavimas gali bûti adaptuoti vieðojo sektoriaus institucijoms.
Ketvirtoje knygos dalyje nagrinëjami strategijos
ágyvendinimo klausimai. Èia autorius áþvelgia strategijos kûrimo ir jos ágyvendinimo stadijø ryðio sudëtingumà, analizuoja pagrindinius strategijos ágyvendinimo proceso komponentus, apibûdina pagrindinius strategijos ágyvendinimo programø tipus. Strateginis planavimas traktuojamas ne vien kaip strateginio plano parengimas, o ir kaip formali strategijos
rengimo ir ágyvendinimo sistema, susijusi su organizacijos misija ir tikslais. Knygoje nemaþai dëmesio
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gas dviejø strateginio valdymo metodologijø iðskyrimas. Jis kaip pagrindinë gija tæsiasi interpretuojant
ávairius strateginio valdymo klausimus. Vadovëlis pasiþymi iðskirtine logika, minèiø dëstymo aiðkumu,
nuoseklumu ir pateikiamos vaizdinës medþiagos gausa. Knyga skirta ámoniø strateginio valdymo teoriniam
interpretavimui ir nepakankamai ávertina vieðojo sektoriaus institucijø specifikà. Tai apriboja ðios knygos
naudojimo galimybes, nors bendrieji metodiniai strateginio valdymo klausimai gali bûti taikomi ir vieðojo sektoriaus institucijose. Pastaruoju metu vieðojo
sektoriaus institucijoms vis plaèiau taikant privataus
sektoriaus vadybinius dësningumus, ámoniø strateginio valdymo teoriniø nuostatø adaptavimas (vieðosioms institucijoms) tampa ypaè reikðmingas.

skiriama organizacijø struktûroms. Akcentuojamas
ryðio tarp organizacijos strategijos ir jos struktûros
sudëtingumas, lyginami sprendimø centralizacijos ir
decentralizacijos pranaðumai, gvildenamos dvipusio
strategijos ir struktûros ryðio metodologinës prielaidos. Autorius iðkelia strateginiø pokyèiø valdymo problemas, áþvelgia organizacijø politikos ypatumus ir pateikia kultûros ir vadovavimo stiliø suvokimà strateginiø pokyèiø kontekste.
Apibendrinant reikëtø atkreipti dëmesá á itin racionalià knygos struktûrà, kurioje strateginei analizei ir strategijos kûrimui skiriama daugiausia dëmesio. Knyga rodo autoriaus sugebëjimà remtis ávairiais
socialiniais mokslais, ypaè ekonomika, rinkodara, finansais ir vadyba. Metodologiniu poþiûriu reikðmin-
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