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Kaip gamybos įmonės įgyja „taupumo“ (angl. leaness) ir „judrumo“ (angl. agilily)
gebėjimus?
Pramonės dalis ES ir Lietuvos ekonomikose sudaro atitinkamai 15 ir 21 proc. Gamybos įmonių
investicijos į MTEP sudaro apie 80 proc. visų privačių įmonių investicijų. Gamybos produkcija sudaro
apie 80 proc. ES ir Lietuvos eksporto. Mažėjantis ES šalių indėlis į gamybos įmonių sukuriamą pridėtinę
vertę pasaulyje kelia vis daugiau rūpesčių. Pastaroji ekonominė krizė parodė, kad užsidarančios
gamybos įmonės išbalansuoja darbuotojų struktūrą ir didina nelygybę.
Pagrindinis šio projekto probleminis klausimas susijęs su gamybos įmonių transformacija į „taupias“
ir „judrias“ įmones „Pramonės 4.0“ tendencijų kontekste. Keliamas tikslas atskleisti dominuojančias
gamybos įmonių taupumo ir judrumo gebėjimų vystymo trajektorijas lemiančius veiksnius ir jas
įgalinančias socio-materialias procesų inovacijas.

Projekto partneriai

Duomenų rinkimas apie Lietuvos gamybos organizacijas
Projekto metu vykdomi
tyrimai
Lietuvos gamybos
organizacijų apklausa

Interviu su Lietuvos
gamybos įmonėmis

Derinama su „Europos gamybos įmonių tyrimu“,
kuriame dalyvauja 15 ES šalių. Apklausos
koordinatorius: Fraunhofer ISI, Vokietija. Tikslas
– įvertinti Lietuvos gamybos įmonių organizacinių
ir technologinių inovacijų taikymą bei
pasirengimą konkuruoti „Pramonės 4.0“
kontekste.

„Interviu su pažengusiomis „taupumo“,
„judrumo“, „skaitmenizacijos“ gebėjimuose
Lietuvos gamybos įmonėmis. Tikslas - nustatyti
kokia seka Lietuvos pramonės įmonės
įgyvendina Lean praktikas, vykdo skaitmeninę
transformaciją

https://evf.ktu.edu
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Kuo pasižymi „taupios“, „judrios“ gamybos įmonės?
Įprasta gamybos įmones skirstyti į „žemų pasiekimų įmones“, „taupias“ ir „judrias“.
Žemų pasiekimų įmonės – gamybos įmonės nusileidžiančios
visais pasiekimų aspektais.
Taupios“ įmonės – gamina produkciją susitelkdamos į mažas
sąnaudas ir žemą produktų defektingumą.
„Judrios įmonės“ – gamina įvairią produkciją, mažomis apimtimis,
pritaikydamos gaminius prie klientų.

Žemų pasiekimų
įmonės
„Taupios“ įmonės
„Judrios“ įmonės

Sąnaudų lygis

Procesų sistemos
lankstumas

Naujų produktų
kūrimo greitis

Pristatymo
greitis

Defektingumas, atitiktis
charakteristikoms

Kokybės lygis
(medžiagos,
funkcionalumas)

Pristatymo
patikimumas

1 pav. Taupių ir judrių įmonių pasiekimai (Narasimhan ir kt., 2006)

Taikydamos šiuolaikines technologijas gamybos įmonės atranda paslaugomis grįstus verslo modelius,
skaitmenizuoja gamybos sistemą. Gamybos sistemos skaitmenizavimo lygis, teikiamų pažangių
paslaugų lygis tampa svarbiomis gamybos sistemos pasiekimų dimensijomis.
Siekiama patikslinti nusistovėjusią gamybos įmonių tipologiją, atpažinti naujus gamybos įmonių tipus.

https://evf.ktu.edu
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Kokia seka įmonės vysto „taupumo“ gebėjimus? Kokios šiuolaikinės technologinės
ir organizacinės inovacijos prisideda prie „taupumo“ gebėjimų vystymo?
Žemą sąnaudų lygį svarbu užtikrinti visoms gamybos įmonėms nepaisant jų konkurencinės pozicijos.
Įprasta teigti, kad mažas gamybos sąnaudas užtikrina maži atlyginimai. Tačiau dar labiau mažas
sąnaudas lemia efektyvi gamybos sistema, gamybos automatizacija. Įmonės plačiai taiko Lean bei
kokybės metodus siekdamos sumažinti gamybos sistemos sąnaudas, paklausos, medžiagų bei
procesų variaciją, inicijuoti nepertraukiamą gamybos srautą. Jos automatizuoja pasikartojantį fizinį
darbą ir ieško priemonių kaip automatizuoti mažiau rutiniškas veiklas.
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įtraukimas
į procesus

Tiekėjų
vystymas

Tiekimas
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laiku“

Produktų
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Prevencinė
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Gamybos „srauto“
(angl. flow) inicijavimas
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tiekėjams teikimas

Darbuotojų
įtraukimas į
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Asmeninės
atsakomybės už
kokybę vystymas

2 pav. Lean metodai ir jų įgyvendinimas
Siekiama nustatyti kokia seka įmonės įgyvendina Lean ir kokybės metodus? Kokios šiuolaikinės
organizacinės ir technologinės inovacijos prisideda prie organizacijų gamybos sistemų „taupumo“?

https://evf.ktu.edu
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Kokia seka įmonės vysto „judrumo“ gebėjimus? Kokios šiuolaikinės technologinės ir
organizacinės inovacijos prisideda prie „judrumo“ gebėjimų vystymo?
Daliai Lietuvos gamybos organizacijų teko persiorientuoti nuo masinės gamybos prie gamybos
mažomis apimtimis, prisitaikant prie individualių užsakovų poreikių.

3 pav. Judrumą lemiantys metodai ir hipotetinė jų įgyvendinimo seka
Siekiama nustatyti, kaip įmonės išvysto produktų asmeninio pritaikymo, greito gamybos apimties
padidinimo ir sumažinimo gebėjimus? Kokios šiuolaikinės organizacinės ir technologinės inovacijos
prisideda prie organizacijų gamybos sistemų „judrumo“?

https://evf.ktu.edu
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Kaip Lietuvos gamybos įmonės pasirengusios konkuruoti Europos Sąjungoje
„Pramonės 4.0“ kontekste?
Projekto apimtyje vykdoma gamybos įmonių apklausa koordinuojama su „Europos gamybos įmonių
tyrimu“, kuriame dalyvauja 15 ES šalių. Surinkti duomenys bus lyginami, siekiant nustatyti Lietuvos
gamybos įmonių ir atskirų jos sektorių pažangą taikant naujausias organizacines ir technologines
inovacijas.

4 pav. „Pramonės 4.0“ technologijos (adaptuota SDU, Centre for Integrative Innovation Management)
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