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Kasdien vykdydami 
funkcijas ir 

spręsdami iškilusius 
iššūkius mes valdome 

rizikas



RIZIKA vs.               PROBLEMA

Rizika – įvykis, kuris su tam tikra tikimybe gali įvykti.

Problema – nebeturi tikimybės, todėl čia ir dabar reikia 
imtis priemonių, kad sumažinti kilusias pasekmes ir 
išvengti iš to kylančių antrinių rizikų.



Darbus atlieka ir 
sprendimus 

priima žmonės

Vieni vadovai gali būti linkę 
rizikuoti, norėti greitų 

rezultatų, greito pelno, greitos 
grąžos, bus linkę prisiimti 
klaidas, iš jų mokytis ir vėl 

judėti toliau.

Kiti gali būti orientuoti į 
ilgalaikius tikslus, ilgalaikę 
grąžą, nebus linkę prisiimti 
didesnės rizikos, bus linkę 
apsisaugoti net ir nuo mažų 
klaidų, konservatyviai priims 

iššūkius. 



KODĖL NEVALDOME ARBA NESĖKMINGAI 
VALDOME RIZIKAS?

„You can not analyze and 
prioritize what you do not 

identify“ 

(I) Nėra aiškaus 
proceso kaip valdyti

rizikas



KODĖL NEVALDOME ARBA NESĖKMINGAI 
VALDOME RIZIKAS?

(II) Procesas 
pernelyg 

biurokratiškas



RIZIKŲ VALDYMO TIKSLAS –
dėmesio skyrimas 

rizikingiausioms veikloms, 
atlaisvinant laiką nuo mažiau 

rizikingų bei tam tikrais 
atvejais jis padeda "paspausti" 
arba "atleisti stabdžius" kai tai 
būtina siekiant organizacijos 

tikslų.



BENDROVĖS RIZIKŲ VALDYMAS

Kultūra, gebėjimai ir praktika, integruota su strategijos 
nustatymu ir įgyvendinimu, kuriais organizacijos remiasi 

valdydamos riziką kurdamos, išsaugodamos ir realizuodamos vertę 
(angl. „The culture, capabilities and practices integrated with

strategy-setting and performance, that organizations rely on to 
manage risk in creating, preserving and realizing value“). 

- COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework, 2017.



KODĖL SVARBU VERTINTI RIZIKAS?

STRATEGIJA RIZIKOS

Kas sutrukdys mums 
pasiekti savo tikslus?

Neapibrėžtumo poveikis tikslams (angl. 
„Effect of uncertainty on objectives“)

Kas atsitiks?           Finansams
Kada?                    Reputacijai
Kaip?                     Saugai ir pan.



RIZIKŲ KATEGORIJOS

FINANSINĖS RIZIKOS - tai rizikos, atsirandančios dėl netinkamo finansų
valdymo, nesugebėjimo valdyti turto ir (ar) prisiimtų įsipareigojimų.

VEIKLOS (OPERACINĖS) RIZIKOS - rizikos, kylančios dėl netinkamų,
nepavykusių arba neefektyvių vidaus procesų arba dėl išorės įvykių bei
veiksnių poveikio, dėl kurių gali atsirasti sukčiavimas, klaidos, prastesnis
klientų aptarnavimas (paslaugų kokybė ir (ar) kiekybė).

ATITIKTIES RIZIKOS – rizika suprantama kaip galimi įvykiai ar aplinkybės,
dėl kurių organizacijos veikla gali neatitikti teisės aktų ar geriausios
praktikos reikalavimų.

STRATEGINĖS RIZIKOS – rizikos, susijusios su aplinkos pokyčiais ir
organizacijų gebėjimu pasinaudoti šiais pokyčiais arba pasirengti jiems,
norint pasiekti strategijoje nustatytus tikslus.



Atliekant rizikų identifikavimą, siūloma pasiremti PESTEL (angl. P - Political; E - Economic; S - Social; T -
Technological; E - Environmental; L – Legal (compliance)) metodu, kuris padeda plačiau pažvelgti į organizacijos 

veiklai galinčias kilti grėsmes.



RIZIKA, KAD ASMUO ELGSIS NESĄŽININGAI



Priežastis
(empirinis 

neužtikrintumas)

ĮVYKIS 
(rizika)

Pasekmė

Daro įtaką rizikos

Kuris sąlygoja





RIZIKOS ATSAKO 
STRATEGIJOS

Pašalinti priežastįSutartis / draudimas

Mažinti tikimybę, 
įtaką arba abu

Nieko nedaryti



KAS ATSAKINGAS UŽ RIZIKŲ VALDYMĄ?

Visi organizacijos darbuotojai.



RIZIKŲ VALDYMAS NEVEIKS, JEIGU 
VADOVYBĖ „NEKALBĖS APIE RIZIKAS“

Tai nėra operacinė funkcija, kuri 
paprastai gali būti deleguota...



KOKIA NAUDA? 

Identifikuoja neefektyvius procesus, „sutaupytas“ laikas skiriamas kitoms prioritetinėms 
sritims;

Sumažintos neplanuotos išlaidos nelaimingiems atsitikimams, padarytoms klaidoms;

Geresnės darbo sąlygos = motyvacija = dialogas su darbuotojais ir jų atstovais;

Mažiau nemalonių netikėtumų, geresnė kokybė;

Teigiamas organizacijos įvaizdis, didesnis skaidrumas ir veiklos atitikimas teisės aktams.



KOKIA NAUDA? 

141 mln. JAV dolerių.

ir 310 mln. JAV dolerių 
negautas pajamas. 



TIK AIŠKIAI ĮSIVARDINDAMAS RIZIKĄ SUPRANTI, KAS YRA GERAI IR KO 
GERIAU NEDARYTI
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